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sintese 

1 . Em seu pronu'nciamento de fim de ano a 
Na~oo, o Presidente Geisel fala das preocupa~oes 
basicas de seu Governo, em 1974, e das medidas 
tomadas para reajustar o Pais a nova realidade 
international. Ressalta, no plano nacional, o per
sistente combate a infla~oo, o resultado das 
elei~oes de 1 5 de novembro e o fortalecimento 
dos varios setores econ6micos, decorrente do 
tranquilidade, ordem e estabilidade politico do 
Brasil. No campo da politico extema, atuou o 
Governo com liberdade de a~oo, imprimindo as 
suas atividades diplomoticas um dinamismo cres
centa; desfazendo equfvocos subjacentes, no re
lacionamento com diversos poises amigos; e 
ampliando o intercambio comercial, cultural e 
politico. pog. 5 

2. No banquete que the foi 
oferecido pela Associa~oo Comercial de 

Soo Paulo e pelas Comoros de 
Comercio Estrangeiras, o Ministro de 

Estado expoe os resultados obtidos pela 
diplomacia brasileira no plano das rela~oes 

comerciais. Reconhece ser o mundo 
interdependente e acha impossfvel "isolar 

os fen6menos econ6micos dentro das 
fronteiras nacionais". Fala da crise por que 

passa no momento a economia intemacional, e 
expressa otimismo, ao afirmar que o Brasil 

dispoe de condi~oes melhores do que qualquer 
pais para supero-la. 0 comercio, diz Azeredo 

da Silveira, e "o. primeiro vetor de ecumenismo 
nos rela~oes entre os grupos sociais". pog. 13 

3. Em Quito, na XV Reunioo de Consulta dos 
Chanceleres dos Paises-Membros do Tratado ln
teramericano de Assistencia Reclproca, convocada 
para examinar a conveniencia da revoga~oo da 
Resolu~oo I da IX Reunioo de Consulta - levan
tamento de san~oes a Cuba .-, Azeredo da 
Silveira, em sua declara~oo de voto, afirma ser o 
principia da noo-interven~oo "fundamental ao 
revigoramento do sistema interamericano". Jus
tifica a posi~oo assumida pelo Brasil, que noo 
ve outra alternativa, "a luz das circunstancias 
atuais". pog. 25 

4. Expressando prazer em 
visitor a Africa Ocidental, o Ministro 

Azeredo da Silveira diz em Dacar que cruzou 

o Atlantica a fim de prestar ao povo 
e ao Governo do Senegal o tributo do 
admira~oo, da amizode e da fratemidode 
brasileiras. ldentifica no tipo de colabora~oo 
que se desenvolve entre o Brasil e as 
jovens Na~oes africanas uma forma de 
renova~oo e progresso para os poises 
em desenvolvimento. Apoio aos princlpios 
de soberania e igualdade entre Estados; 
direito a autodetermina~ao dos povos; 
adesoo a independencia e ao desenvolvimento 
econ6mico; repulsa ao colonialismo e a 
discrimino~ao racial sao temas dos 
pronunciamentos em Dacar. pog. 31 
5. No Palacio das Necessidades em lisboa, du
rante o banquete que the foi oferecido, o Chan
celer Azeredo da Silveira recorda a amizade 
luso-brasileira e os la~os tradicionais que unem 
os dois povos. Ressalto a capacidade renovadora 
do Brasil e a transformo~iio por que passo Por
tugal. Expoe os rumos de nossa atual politico 
externa, fundada nos principios do autodetermi
na~oo e da niio-interven~iio e diz da olegria do 
Governo e do povo brasileiros, pela maneira como 
Portugal vem encarando o problema da desco
loniza~iio na Africa. pag. 45 
6. Por ocasiiio do II Encontro National 
dos Exportadores, no Rio de Janeiro, o 
Ministro Paulo Torso, Chefe do Departamento 
de Promo~ao Comercial do ltamaraty, 
falando as classes exportadoras, diz que, 
"elemento de vanguarda" do "esfor~o integrado 
entre o Governo e empresorios", o Ministerio 
das Rela~oes Exteriores procura ampliar e 
aperfei~oar suas atividades de promo~ao 
comercial. Define a posi~ao do agente 
governamental, no ambito do comercio 
exterior, como porta-voz dos interesses 
comerciais de exportadores brasileiros. 
Afirma que o ltamaraty niio visa substituir-se 
aos empresorios nos atividades que lhes 
cabem essencialmente, mas openas 
"abrir caminhos, indicar rumos e despertar 
interesses em exportadores potenciais, 
apoiando, quando for o coso, atividodes 
concretos de comerciolizo~iio". p6g. 51 
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Pronunciamento do Presidente Emesto 

otrods de uma c:adeia f I 
nac:ional de ~6~io a a 

e telev1sao, 

Geisel, geisel 
a nay80 

Brosileiros, 

Ao findar-se o ano de 1974, em meio a tradicio
nal e auspiciosa quadro natolino, nao poderia 
deixar de me dirigir a todos os brasileiros, com 
uma mensagem calida de gratidao e de esperan~a 
- grotidao, pelo espirito de compreensao resig
noda e a~oo construtiva com que enfrentarom as 
inegaveis ogruras deste ono, dificil para o mundo 
todo; e esperan~a bem fundamentada, em que, 
vencidos ja os problemas mais groves e reajus
tadas as distor~oes mais perigosas, 1975 morca
ra nova etapa promissora no rumo ascendente 
do Pais a seus altos destinos. 
Com nove meses, apenas, de Governo, nao cabe 
fazer oqui uma presta~ao de cantos, antecipondo 
a que, por prescri~ao legal, me cumpre apresen
tar, ao Corpo Legislativo, no inicio de mar~o 
proximo. 
Oferecerei, tao-somente, a medita~ao dos brasi
leiros que me ouvem, no sagrado recesso de seus 
lares, uma interpreta~ao, a largos tra~os, do que 
foi o esfor~o ate agora despendido pelo Quarto 
Governo do Revolu~ao, no cumprimento do dig
nificante missao que the foi deferido. 

disrup~iio do sistema monetario mundial 

Desde meodos de 1973, ja se prenunciavom de
sanimadoras perspectivas para a conjunturo mun
dial, em todos os quodrantes do globo. Acentua
va-se, dia a dia, a disrup~ao do sistema monetario 
internacional, sem que se lhe vislumbrasse so-

em 30 de dezembro de 1974 

lu~oo odequodo e eficoz, olcon~ondo-se unonimi
dode, openos, numa perplexidode gerol, quose 
de todo parolisante. Os pre~os de moterios-primos 
e outros insumos essenciois e, sobretudo, os do 
petroleo e seus inumeros derivados come~orom 
a disparar, jogondo para o alto as curvos de 
custo dos produtos intermediarios e finais. Se
guiu-se a crescente folta de liquidez no mercodo 
internacional de capitais, osfixiondo novas in
vestimentos projetados e retardando os crono
gramos de muitas unidades de produ~ao, em vias 
de implanto~ao. 0 comercio entre no~oes deso
tivou-se celeremente, tolhido odemois por ins6Ji
tos obstaculos artificiais de umo nova ondo 
protecionista praticada ate pelas no~oes de tro
di~ao mois liberal, todas as voltas com angusti
antes problemas em seus deficitarios balon~os 
de pagamentos. A inflo~ao - em recrudescimento 
- desafiondo o engenhosidode dos economistos, 
acoplou-se a recessao economico e oo espectro 
do desemprego contogionte, para compor esse 
fenomeno singular e quose porodoxol de gene
rolizodo estagno~ao com inflo~ao. Tudo isso e 
mois as tensoes sociois que se ocumulorom em 
consequencia, num climo ja de si propicio oos 
surtos de violencio irresponsavel que se propo
garo pelos mois diversos regioes, desdobrorom-se 
numo crise de confion~o no futuro, o qual chegou 
a abator o proprio estruturo de no~oes mois 
estaveis, pelo descren~o no sobedorio e honesti
dade de prop6sitos de seus governontes, quando 
nao no seu proprio sistema de Governo, antes 
reputodo modelor. 
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reaiustamerito brasUefro it realidade 
internacional 

Enquonto isso, o Brasil, por longos meses, se 
montinho imune as pressoes de todo ordem que 
lhe odvinhom de foro, otroves tonto dos trocos 
comerciois como dos contoctos politicos e sociois, 
e progredio a toxos excepcionois de crescimento 
economico, escudodo num otimismo sem duvida 
sadio e no cren~o inobol6vel no futuro desto No
~iio que despertovo para seu destino de grande 
potencio. 
Ante o reconhecido ogrovomento do conjuntura, 
entendeu o meu Governo - e foi decisiio muito 
meditoda e conscientemente omodurecida nos 
prolongodos estudos de situo~ao a que procedeu 
- que se impunho, desde logo, dar oo Pais urn 
solutor trotomento, no sentido de reojust6-lo com 
a reolidode international. Por mais doloroso que 
viesse a ser, isso serio preferivel a que se mon
tivesse superoquetido nosso economic, a qual, 
mois dio, menos dio, terio de odoptor-se, e tonto 
mois brusco e depressive, quonto mois tardio
mente, as reolidodes de umo conjunturo mundiol 
em rapido deterioro~iio, segundo dimensoes im
previsiveis. Contou-se, para tonto, com as virtu
des inotos do Povo brosileiro, compreensivo, 
tronquilo e born, copoz de resistir ruqes golpes 
e suportor socrificios prolongodos, com golhordio 
e animo forte. E nao nos engonomos. 

combate a infla~ao 
De foto, os seis primeiros meses deste Governo 
tiverom, como tonica, o combote persistente e 
decidido a umo inflo~ao que, de mor~o para obril, 
fez o indice gerol de pre~os ultropossor o cres
timento olormonte de 5%. A inflo~ao proprio, 
gerodo no Pais, somou-se, inevitovelmente, largo 
dose de inflo~ao importodo otroves dos pre~os 
ossustodoromente crescentes de produtos odqui
ridos no exterior - necessaries, entretonto, nao 
so a investimentos inodi6veis, mas principolmente 
oo proprio dinomismo de nosso porque industrial, 
omeo~odo de grande otiosidode e, ate mesmo, 
oo consumo direto de bens insubstituiveis. 
J6 por volta de setembro, a inflo~ao, oindo do 
ordem de 1,7% 00 mes, tornou-se toler6vel e, 0 

que mois impor'to, desde entao, est6 sob urn su
ficiente grou de controle que permite monte-lo 
mois ou menos estobilizodo. Assim, chegomos a 
dezembro com urn indice inferior a 34% oo a no. 
Se considerormos que nos Estodos Unidos do 
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America e no Europa (exce¢o feito do Alema
nha), as taxas anuais de infla~ao, dependendo 
do pais e do tipo de indicodor adotodo, situor
se-iio entre 15 e 25% e que no Jopao se elevarao 
a 30 ou 35%, concluiremos que atingimos posi
~iio bostonte satisfatoria, principalmente porque 
o meconismo compensatorio do corre~ao mone
t6rio assegura, entre nos, elevado capacidade de 
obsor~ao, pelo economic, de indices bern mais 
elevodos de inflo~ao do que nos demois poises. 
Tonto ossim que, convivendo com aquele elevodo 
nivel de inflo~ao, conseguimos expandir nosso 
Produto lnterno Bruto, em 1974, a taxa de cerca 
de 10%, enquonto poises do mundo desenvolvido 
opresentom indices de crescimento irrisorios 
quando nao se montiverom estognodos e, na sua 
generolidode, com elevados contingentes de tra
bolhadores desempregados. 

preocupa~oes bcisicas do governo em sua 
primeira fase 

Durante o semestre, primeiro fose do meu Go
verna, a par desse persistente combate a infla~ao 
e a despeito de sucessivas preocupo~oes de emer
gentio com calomidodes que ossolaram o Pais 
do Norte oo Sui, inclusive groves surtos epide
micos, cuidou-se principolmente: de saneor, com 
o minima de obolos mas com determino~ao, o 
mercodo finonceiro nocionol; de reorticulor o 
dispositive governomentol de tornado dos deci
soes no mois alto nivel; de reojustor a orgoni
zo~ao do odministro~ao publico com a elimino~ao 
de orgaos superfluos ou redundontes e a crio~ao, 
de real importoncio, do Ministerio do Previdencia 
e Assistencio Social, desdobrodo do Ministerio do 
Trobolho; e de eloboror, como cumpria, em con
tinuidode com o plonejomento do Governo ante
rior, o II Plano Notional de Desenvolvimento, o 
or~omento plurionuol e o de 1975, documentos 
submetidos oo Congresso Nocionol que houve por 
bern oprov6-los com a necessaria prestezo e va
lioso coloboro~iio, a despeito de trotor-se de urn 
ono eleitorol e, por isso, too obsorvente em ati
vidodes politicos portid6rias. 

sistema colegiado de assessoramento 

Registre-se, nesse quodro, a preocupo~ao funda
mental que teve o Governo de implanter urn sis
tema omplificodo de natureza colegiodo, para o 
ossessoromento do Presidente do Republica, na 
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tomada de suas decisoes principais. Assim, alem 
do Conselho de Ministros e do Conselho de Se
guran~a National e do Alto-Comando das For~as 
Armadas, ja existentes, criaram-se dois outros 
orgaos setoriais de alto nivel - o Conselho de 
Desenvolvimento Economico e o Conselho de De
senvolvimento Social - alem do funcionamento 
informal e tentativo de um Conselho para o de
senvolvimento politico que espero possa vir, nos 
pr6ximos anos, a assumir papel igualmente rele
vante. 
A respeito, nao parece demasiado salientar que 
essa reorganiza~ao traduz uma filosofia para to
made de decisoes governamentais que talvez ain
da nao tenha sido bem entendida e apreciada. 
~ que tais Conselhos, 6rgaos criados para o livre 
debate dos problemas setoriais que interessam 
a varios Ministerios afins, asseguram um proces
so de discussao inteiramente arejada, a devida 
considera~aO dos diverSOS ongulos sob OS quais 
coda problema exige analise e avalia~ao, maior 
amplitude e integra~ao mais perfeita, portanto, 
das solu~oes adotadas pelo Chefe responsavel e, 
ainda mais facil coordena~ao das atividades atri
buidas, em conseqtiencia, a coda Ministerio in
teressado, ja na fase execut6ria. Dai, serem ate 
mesmo estimuladas as divergencies de opiniao 
entre os participantes, o que tem contribuido na 
pratica, quando estas extravasam, premature
mente, ao conhecimento publico, para uma ima
gem falsa de descoordena~iio, quando, na reali
dade, o que se impoe e que haja discipline e 
unidade de pensamento e de a~iio, mas somente 
depois de bem assentada uma decisao final. Sem 
duvida, o processo podera ser demorado, mas por 
outro lado, ganha em seguran~a e confiabilidade, 
a coberto de posteriores modifica~oes substan
ciais ou recuos das decisoes anunciadas. Ao mes
mo tempo, abre-se maior numero de canais de 
comunica~ao entre o centro de decisoes e a pe
riferia, os quais poderao ser aproveitados pelas 
partes interessadas para que apresentem pontos
de-vista e sugestoes, uma vez que problemas de 
maior amplitude, submetidos a qualquer urn dos 
Ministerios participantes, acabarao par atingir a 
mesa colegiada de debates. 

reformu do poder iudiciario 

Preocupa~ao importante do Governo tern sido a 
de obter melhor administra~ao da justi~a no Pais. 
Com essa finalidade, a Presidencia do Supremo 
Tribunal Federal, atendendo solicita~ao que lhe 

fiz, promoveu exaustivo levantamento - verda
deiro diagn6stico - da atual situa~ao do Poder 
Judiciario e que servira de base para a reforma 
que se impoe. 

relacionamento harmonioso com o 
congresso nacional 

0 Poder Executivo cuidou tambem, desde a pri
meira hora, de assegurar um harmonioso rela
cionamento com a classe politico e, em particular, 
com os representantes do povo no Congresso 
Nacional. E isso, a despeito da atua~ao que dele 
exigia, sobretudo na primeira fase de exercicio 
do Poder, a preocupante conjuntura economico
financeira, tanto no ambito interno como no am
plo panorama internacional, tao pleno de obs
taculos, restri~oes e de novas e amea~adoras 
turbulencies. 

politica externa: dinamismo acrescido 

Quanto a este ultimo campo - 0 internacional 
- p&de o Governo atuar com a maior liberdade 
de a~io, imprimindo a politica extema do Pais, 
desde os primeiros dias, um dinamismo acrescido, 
para reajustamentos impostergaveis, em nosso 
relacionamento com variadas areas estrategicas. 
E buscou-se, sobretudo, desde logo, desfazer 
equivocos subjacentes no quadro de nossas rela
~oes com diversos paises amigos e, ao mesmo 
passo, ampliar ao maximo 0 leque de altemati
vas para o nosso comercio intemacional e para 
o intercombio cultural e politico com outros 
povos, segundo formula que acabaria por ser ca
racterizada como a de um "pragmatismo respon· 
scivel e ecumenico". 0 Brasil assim continuou, 
conscientemente e cada vez mais, a exercer o 
papel que lhe cabe no contexto mundial, sem 
preconceitos descabidos e sem temores injustHi
cados, na defesa de seus proprios interesses e 
da paz intemacionaL 

tonica das atividades do governo em sua 
segunda fase 

Entrementes, chegou afinal a desejada segundo 
fase em que se atingiu, no desgastante combate 
continuado a infla~ao, satisfat6rio plato de esta
biliza~iio e de controle. Mudou-se, entao, a tonica 
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das atividades governamentais para a de um 
maior e renovado impulso ao desenvolvimento 
economico do Pais, injetando-se recursos subs
tanciais para expansao do credito em setores 
prioritarios, relon~ondo-se progromos de investi
mentos maci~os nos areas dos industries de bose 
e do infro-estruturo, promovendo-se a corre~ao 
de velhr~s dist'or~oes em todo o sistema de trans
partes, reestimulondo-se o meconismo de substi
tui~ao de importo~oes em niveis mois exigentes 
do produ~ao de bens de capitol e do eloboro~ao 
de moterios-primos de bose e, olem disso, oumen
tondo-se, muito deliberodomente, o poder do de
mando efetivo de bens e de servi~os num mercodo 
interno comprimido pelos solarios e vencimentos 
oindo excessivomente boixos, em volores reois, 
do grande moiorio do populo~ao consumidoro. 
Para isto, reduzirom-se os encorgos individuois 
do sistema nocionol do hobito~ao. 

aiustamento do sistema tributcirio 

A par disso, buscou-se ojustor o sistema tributa
rio a podroes mois eqi.iitotivos de progressivido
de fiscal. E oten~ao muito especial possou a ser 
consogrodo, em particular, oo quodro, ja entao 
critico, do nosso bolon~o de pogomentos, restrin
gindo-se 00 maximo a pouto dos importo~oes, 
com bloqueio a entrada de bens suntuarios ou 
de produtos quoisquer que encontrem suceddneo 
no mercodo produtor do Pais, e oumentondo-se 
a ogressividode no coloco~ao, no exterior, de 
nossos produtos, com o que conseguimos elevar 
o valor dos exporto~oes, em 1974, de cerco de 
25% sobre a marco otingido no ono anterior. 

II pnd - educa~iio, saneamento, transporte, 
habita~iio popular 

Procedeu-se, desso forma, completondo a exe
cu~ao do I PND, a umo etopo de tronsi~ao para 
a implonto~ao, a partir de 1975, do II Plano, no 
qual vem cloromente enunciodo e troduzido, com 
opoio em recursos que montom a 760 bilhoes de 
cruzeiros, a preocupo~ao dominonte quonto oo 
desenvolvimento social - educo~ao do povo, so
neomento basico, soude publico, tronsporte de 
mossas nos grandes metr6poles, habita~ao po
pular - e, oo mesmo tempo, quonto a mobilizo
~ao efetiva do enorme potencial do mercodo bra
sileiro, para colocor-nos a coberto de perigosos 
flutuo~oes bruscos ou deterioro~ao mois conti
nuodo no fluxo do comercio internacionol. 
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trabalho, previdencia social, atividades 
agropecuarias 

Objetivou-se, de outro (ado, otroves do II PND, 
dar continuidode as iniciotivas ja exominodos 
pelo Conselho de Desenvolvimento Social nos 
areas do trobolho e do previdencia e assistencio 
social, em particular a mulher e a crion~o, de 
prote~ao mois otento e eficoz oo trabalhodor dos 
cidodes e do campo, contra os perigos dos aci
dentes, do doen~o, do desemprego, do velhice, 
do folta de teto, do miserio economico e orgdni
co; delineou-se umo novo politico de desenvolvi
mento dos atividodes ogropecuarios no vasto hin
terldndio do Brasil, oindo tao obondonodo, inclu
sive intensificondo-se sobremoneira o processo de 
regulorizo~ao fundiario. E desencodeorom-se pia
nos objetivos e integrodos para o desenvolvimento 
de areas-problemas e zonas morginolizodos, com 
vistas principolmente a redu~ao dos disporidades 
regionois que, opesor de continuodos esfor~os 
otroves de onos, oindo persistem a desafior a 
copocidode dos governontes, a troumotizor a 
consciencio nocionol e a macular a imogem do 
Pais no exterior. 

ordem e liberdade nas elei~oes de 15 de 
novembro. participa~iio da iuventude 

Nesse quodro, reolizorom-se a 15 de novembro 
as elei~oes de senodores, deputodos federois e 
estoduois, num ombiente de perfeito ordem e 
omplo liberdode. 
Registro, por oportuno, o reconhecimento gerol, 
partido ate mesmo de grupos antes dos mais 
contestodores, de que o Governo ossegurou con
di~oes para a reolizo~Cio previa do propaganda 
eleitorol, sem coa~oes ou restri~oes, a nao ser 
as interferencios legois do Justi~o para refreor 
injustificodos desmondos, e, tombem, gorantiu 
o moior respeito a decisao de coda cidodao no 
recesso do cobine eleitorol, ao escolher seus can
didatos, Iiberto do influencia corruptora do po
derio economico e das pressoes arbitrarias do 
autoritarismo. £ certo que abusos deverao ter 
ocorrido ainda, aqui e acola, mas a legisla~ao 
visando a coibi-los demonstrou-se experiencia vel
lido que importa aperfei~oar e, se necessaria, 
ampliar, arrimando-a em orgonizo~ao mois efi
ciente. 
Moior e, no entonto, a sotisfo~ao que colho desta 
importonte provo a que se submeterom o Gover
no do Revolu~ao, os Portidos e o Povo em gerol, 
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ao ver que este acreditou nas inten~oes procla
madas e na palavra de seu Presidente, votando 
sem o medo que abastarda o voto, nem o 6dio 
que o rebaixa a niveis mesquinhos de irraciona
lidade. 
Congratulo-me, portanto, com o Povo que maci
~amente acorreu as urnas, demonstrando sua fe 
nos valores democr6ticos, mediante um compa
recimento da ordem de oitenta por cento, justa
mente quando falece cren~a semelhante nos 
maiores e mais bem estruturadas democracies do 
mundo, assaltadas pela apatia e indiferentes a 
seus pr6prios destinos politicos. A nossa Revo
lu~Cio noo poderia dar desmentido mais cabal -
que o representado por essa afluencia as urnas 
- a todos os detratores, daqui e de alem-mar, 
que exprobam e distorcem a imagem desta nossa 
6rdua e autentica tarefa de revitaliza~ao dos 
mais profundos anseios democr6ticos que nos 
inspiram e impulsionam, atraves de acertos e, 
sem duvida, de erros tambem, numa escalade pe
nosa, mas incessante, a niveis coda vez mais 
elevados de desenvolvimento economico, social e 
politico. 
E cabe, em particular, congratular-me vivamente 
com a grande maioria de jovens, participando 
muitos pela primeira vez, com entusiasmo, da 
mobiliza~Cio eleitoral que se processou em curto 
periodo de poucos meses, e assim, fazendo o in
dispens6vel aprendizado para as responsabilida
des que, em futuro proximo, lhes serao necessa
riamente delegadas na vida publica nacional. 

substancial avan~o do mdb. 
responsabilidades 

Ressentimentos - e nao h6 razoes para cultiv6-
los - nao me tolhem, nem sinto simples cons
trangimento - que ate seria compreensivel - ao 
registrar que o Movimento Democr6tico Brasilei
ro, partido do Oposi~ao, alcan~ou substancial 
avan~o no autenticidade de sua acrescida expres
sao politico. Tonto mais porque sou be faze-lo 
com comedimento e autodisciplinando-se, no 
abandono de uma inepta e j6 superada postura 
contestat6ria e voltado agora, como antevejo, 
para um futuro de maior responsabilidade com
partilhada, na tarefa de constru~ao perene da 
grande Na~Cio que nosso Povo merece - livre, 
poderosa, dinamica e rica, praticando civismo de
mocr6tico, no plenitude da justi~a social. 

arena. li~ies do pleito 

Congratula~oes merecem por igual, sem duvida, 
todos aqueles que no Alian~a Renovadora Nacio
nal, partido do Governo, se esfor~aram, leal e 
sinceramente, para que a organiza~ao partid6ria 
que integram em fun~oes de maior ou menor 
hierarquia, tivesse exito nas elei~oes. A eles se 
deve, em grande parte - vale reconhece-lo -
que a ARENA, alem de manter CJ maioria superior 
a dois ter~os que as regras do pleito, desde o 
inicio, j6 quase lhe asseguravam no Senado, con
quistou maioria absoluta na vota~ao proporcio
nal da Camara dos Deputados - a verdadeira 
vota~ao de legenda - sobrepondo-se ao partido 
contr6rio, ademois, na contagem total dos votos. 
0 ineg6vel progresso obtido pelo MOB, sobretudo 
com a maioria atingida em cinco Assembhlias le
gislativas - tres das quais correspondendo a 
Estados que estao entre aqueles de mais nume
rosos colegios eleitorais - nao lhes deve causar, 
aos arenistas, desanimo maior. Na verdade, e 
essa vit6ria do partido contrario que legitima, 
sem discussoo, a maioria do ARENA, como par
tido do Governo, nas Assembleias de 16 Estados 
da Federa~ao e, notadamente, no Congresso Nacio
nal. 0 epis6dio servir-lhes-6, sem duvida, de es
timulo a indispens6vel reestrutura~ao da agre
mia~ao, a partir de suas bases; a renova~ao e ao 
rejuvenescimento de seus quadros; a coesao 
maior em torno do programa do Governo que 
bem merece ser lido e meditado, olhos postos no 
porvir melhor que deve ser a meta suprema de 
todos os nossos esfor~os - conscientes como es
tamos das dificuldades da hora presente, neste 
grande e promissor Pais que, contudo, nao se 
pode manter a salvo das inopinadas tempestades 
que, 16 fora, abalam as mais s61idas estruturas 
economicas e politicos. 

inviabilidade do partido unico 

Acresce mencionar, para melhor entendimento da 
realidade dos fatos, que a ARENA aparentemente 
se beneficiou - e talvez mais correto seria dizer 
que se desgastou - com o largo periodo de con
fort6vel, mas emoliente posi~ao majorit6ria. As 
consequencias estao agora a vista. Sirva isso de 
alerta, sobretudo aos poucos que sonham ou pas
sam sonhar com a estrutura antidemocr6tica, su
postamente monolitica, do partido unico. Este e 
invi6vel em qualquer ambiente, a nao ser pela 
coa~ao, ostensive ou disfar~ada, que impe~a ou 
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contenho a inevitavel luta de fac~oes. No ARENA, 
partido que se comportou como partido unico, 
sem que no reolidode o fosse, as dissensoes in
fernos sobrepor-se-iom oos objetivos maiores do 
conjunto, ensejondo ofirmo~oes mois positivos do 
partido contrcirio. Que este contocto inesperodo 
com a reolidode lhes sirvo, oos homens do par
tido, e sirvo tombem oo Governo, como sirvo ci 
proprio oposi~ao, inegovelmente surpreendido 
que foi, por iguol, com os resultados olcon~odos, 
para medito~ao e analise frio e objetivo desso 
mesma reolidode dinomico do universo social e 
politico do Brasil de hoje. Elo deve ser, efetivo
mente, fonte de inspiro~ao genuino, e unico mol
dura autentica para nossos esfor~os, se e que 
desejomos conscientemente fazer desta Na~ao urn 
poradigma da democracia em que todos nos cre
mos e que de fato almejamos. 
Que o partido unico e uma contrafo~ao, creio 
estar evidenciado, com clareza meridiana. E, pois, 
nem vejo por que levontar bandeiros de uniao 
nacional, se e certo que unicamente atroves do 
jogo democrcitico leal entre os partidos pode a 
propria democracio brotar e vicejar e fortalecer
se. Nem estci o Brasil ante perigos graves ci suo 
seguran~a efetiva ou ci viabilidode do projeto no
cional de desenvolvimento, para que se deva, em 
sa razao, recorrer a tal expediente de salva~ao, 
justificcivel apenas em casos como esses. 

vantagens do bipartidarismo 

Por outro Jado, vale deduzir-se do li~ao do Cien
cia Politico que ai estci ci vista de todos que te
nham olhos de ver, mesmo dos mais descrentes, 
que o bipartidarismo e tambem vicivel neste Pais 
como :em tantos outros, emboro tenha surgido 
com organiza~oes artificiais no origem, criadas 
ao calor de crises profundos e sem raizes em 
passado mais remota. 0 teste irrefutcivel destas 
elei~oes em que houve absten~ao minima e par
cela reduzida de votos em bronco num eleitorado 
de algumas dezenas de milhoes, disperso por 
imenso base fisica ainda de todo nao entrecor
tada de estradas, mostrou que os dois portidos 
existentes, apesor de todos os pesares, puderam 
servir afinal de desaguodouro por onde se cona
lizoram as multiplos ospiro~oes e os mais voriados 
protestos de uma popula~ao extremamente diver
sificodo e esporso. Urn terceiro, urn quarto par
tido - para nao falar no comprovada otomiza
~ao resultante de urn espectro mois omplo -
poderiam debilitar os partidos que temos, desca-
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racterizando-os aindo mais e tolhendo-lhes, talvez, 
quase do nascedouro oinda, reais perspectivas 
que oro se lhes oferecem de se afirmorem e le
gitimorem. 
Certo estou de que nao devemos a~odor-nos, re
editondo experiencias dantes frustradas. 0 que 
se impoe, ao contrcirio, e ter fe, e ter confian~a 
em que a estrutura atual pode ser melhorado e 
atingir, oo cabo, patamor satisfotorio de opera
cionalidade, num quadro genuinomente democrci
tico. 
Para isso, precisamos admitir, conscientemente, 
que o sistema a que aderimos so virci demonstrar 
suas reois e superiores potenciolidades se tiver
mos persistencio coerente em suo implementa~ao 
e no seu paulotino e constante aperfei~oamento. 

governo, garante das franquias democniticas 

Nesse sistema nao hci Iugar, nem deverci haver, 
para irresponsciveis atitudes de puro contesta~ao 
cis proprias regras do jogo democrcitico. Valer-se 
das fronquias democrciticos para destrui-los no 
primeira oportunidade que se lhes opresente, e 
tcitica sedi~o, tontos vezes denunciado, mas nem 
por isso menos eficiente nos conjunturos a ela 
propicias, de opatia, de inseguron~o ou de medo 
quanta oo futuro, de que se tern valido sempre 
os eternos inimigos do democracia, para solapci
la aos poucos e, ao fim, liquidci-la. 
Ao Governo cabe-lhe velar para que isso nao 
ocorro. E, pois, os instrumentos de exce~oo que 
lhe foram deferidos 0 SUO instoura~oO, nao OS 
relegorei de forma olguma; antes estou disposto 
a acionci-los sempre, quando isso venha a im
por-se para gorantir a marcho que jci empreende
mos para o desenvolvimento politico, eficaz e 
sadio, de nosso Pais. 
Passado o prelio dos urnas, eu vos concito, ci
dodaos de todos os quodrantes do territ6rio bra
sileiro, a redobrar esfor~os no trabalho do dia-a
dia. Prosseguiremos incansciveis no implementa
~ao efetivo do II Plano Nacionol de Desenvolvi
mento, inspirodos no principia que, desde a pri
meiro horo, ossim defini: "0 homem brasileiro, 
sem distin~ao de closse, ro~o ou regiao onde viva 
e trobolhe, e o objeto supremo de todo o pla
nejamento nocionol". 

tranqiiilidade, ordem e estabilidade politica 

0 ano de 1975 encontra-nos bern melhor apare
lhodos para enfrentar as dificuldades, de origem 
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sobretudo exterior, que ainda continuarao a nos 
assaltar. A infla~ao esta controlada; as distor
~oes mais serias foram corrigidas. Nao h6 de
semprego. Prenunciam-se boas safras de Norte a 
Sui. A industria continua em expansao. E tanto 
nesse setor, como na agropecuaria e no comer
cio, a empresa privada conta com decidido e 
vigilante apoio do Governo. Novas e importantes 
reservas minerais - ferro, manganes, zinco, bau
xita, caulim, linhito e, particularmente, fosfato 
- estao sendo descobertas, em largo escala, e, 
presentemente, em fase de avalia~ao, para que, 
em curto prazo, venham a ser exploradas. Ex
cessos de importa~oes, muitos deles de fundo es
peculativo, acumularam estoques vultosos de 
muitos produtos que, agora e necessariamente. 
terao de ser entregues ao consumo, aliviando 
sllbstancialmente nossa balan~a comercial. 0 
Brasil afirmou-se ainda mais, no confronto mun
dial, como urn oasis de tranquilidade e de ordem, 
de estabilidade politico e de generosas e multi
formes oportunidades de investimento. Por isso 
e apesar da quase generalizada iliquidez interna
tional, continuara o afluxo de capitais, tanto de 
emprestimo, como de risco, gra~as tambem a 
novas alternativas que se entreabrem, cheias de 
potencialidade. A recente descoberta de promis
soras jazidas de petroleo na plataforma nordes
tina e, principalmente, ao largo da costa de 

Campos, no novo Estado do Rio de Janeiro, co
roando Iongo periodo de exaustivas pesquisas da 
Petrobros, amplia-nos, desde logo, a credibilidade 
nos circulos financeiros internaclonais. E o que 
e mais importante,, abre-nos a perspectiva segura, 
dat~ui a poucos anos de trabalhos intensivos de 
avalia~ao e desenvolvimento, de ampliar expres
sivamente a produ~oo nacional de petroleo, sendo 
possivel admitir-se mesmo, que ha perspectivas 
reais de que venhamos a alcan~ar, com essa pro
du~oo, niveis de auto-suficiencia no setor estra
tegico do energia, complementando as disponibi
lidades de recursos hidreletricos, carboniferos e 
nucleares, todos objeto de amplos e acelerados 
programas de explora~oo. 

0 Brasil - hoje em busca ainda de seus altos 
destinos - sera proximamente urn Pais diferen
te, decolando, em seguran~a, para o plano das 
na~oes mais desenvolvidas. 
Esse e o Brasil que estamos construindo com re
dobrados esfor~os e os asperos sacrificios de 
hoje e de amanha. ~ dever nosso, dos mais justos 
e honrosos, faze-lo, com ardor e com fe, para 
legar as gera~oes futuras uma Na~ao engrande
cida. Congregados assim, por esse alevantado 
ideal, esperemos em Deus que 1975 seja urn ano 
pleno de realiza~oes e de felicidade para os que 
vivem nesta Patria brasileira. 
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diplomacia e comercio: 
Discurso pronunciado pelo Ministro 

de Estado das Relac;iies Exteriores, Antonio F. 
identidade de 

Azeredo do Silveira, no banquete oferecido pela Associac;~o ob •et.IVOS 
Comercial de Siio Paulo e pelas Comoros de Comerc1o J 

Estrangeiras, em Sao Paulo, em 7 de outubro de 1974 

Senhor Presidente do Associo~ao Comerciol de 
Sao Paulo, 
Senhor Superintendente do Conselho dos Comoros 
de Comercio Estrongeiros de Sao Paulo, 
Senhores Membros do Corpo Consular, 
Minhos Senhoros e Meus Senhores, 

Agrode~o vivomente a Associo~iio Comerciol e oo 
Conselho dos Comoros de Comercio Estrongeiros 
o convite para vir a Sao Paulo diologor com seus 
diretores e ossociodos. Agrode~o, iguolmente, esto 
homenogem que se me presto - homenogem que 
me sensibilizo deveros e que tomo como marco 
importonte no relocionomento, coda vez mois in
tense e proficuo, que se estobelece entre o lto
moroty e a comunidode empresoriol, hoje oqui 
representodo por brosilei ros eminentes e, tom
bern, por cidodaos estrongeiros de relevonte e 
de bem-vindo porticipo~ao no vida economico de 
nosso Pais e em seu comercio internocionol. Agro
de~o-lhes, oindo, pelo oportunidode de rever Sao 
Paulo, reencontror e novomente odmiror suo pu
jon~o, gonhor moior conhecimento e experiencio 
do desenvolvimento brosileiro, no contocto com 
tontos que para ele tem contribuido e com os 
quais me sinto honrodo em portilhor esto meso 
hospitoleiro. 
Vem o Ministro dos Relo~oes Exteriores a Sao 
Paulo, principal centro economico do Pais, para 
encontror-se com homens de neg6cio. Nesta vi
sito, neste encontro, no franco e cordial enten
dimento que proporcionom, h6 urn significado 
que me empenho em ossinolor. 

atual politica exterior brasileira 

A o~ao diplom6tico brosileiro est6 voltodo para 
a proje~ao, no exterior, dos interesses nocionois, 
hierorquizodos de ocordo com as prioridodes es
tobelecidos pelo Governo e em fun~ao dos cir
cunstancios peculiores o coda momenta do vida 
do Pais. Se, no possodo, os interesses priorit6rios 
forom os do consolido~ao do ofirmo~ao do so
beronio politico, do tro~odo definitive dos fron
teiros, pelo obten~ao do reconhecimento interna
tional oos direitos territoriois odquiridos - hoje, 
o diplomocio se orienta primordiolmente para a 
tombem magna torefo de opoior o desenvolvi
mento economico e social do Pais. A politico ex
terior montem, ossim, suo trodi~oo de estrito 
coerencio com o que e essenciol para a proje~ao 
do Brasil no campo externo: os interesses per
monentes do Pais, os parametres culturois e 
eticos por que se guio a o~ao diplom6tico bro
sileiro, e com 0 trodi~oo do ltomoroty, que e, 
principolmente, a de sober renovor-se para oten
der as exigencios de coda momento hist6rico. A 
importoncio de renovor-se e fun~oo nao openos 
desso evolu~oo for~oso, no tempo, dos interesses 
que cobe projetor no exterior. A diplomacio e 
otividode que se exerce em terreno onde a vonto
de proprio niio e 0 unica, e fatores externos ao 
poder decis6rio de coda pais estao necessoriomen
te presentes. A medido que cresce o Pais, mudom 
a hierorquio e a grondezo dos prioridodes no
cionois; tronsformo-se o cen6rio internocionol em 
que estos devem ser ofirmados; e, em conseqi.ien· 
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cia, evolui o ltamaraty, ao qual cabe assistir o 
Presidente da Republica na formulacao da politi
co externa, assim como a principal competencia 
em sua execu~ao. 

resultados positivos no plano das rela~ies 
externas 

£ minha convic~ao - e nao imodesta, pois repou
sada em meritos que nao sao proprios - que 
a diplomacia brasileira alcan~ou sempre resul· 
tados altamente positivos em sua atua~iio, como 
instrumento dos interesses nacionais no plano das 
rela~oes extemas. Os bons resultados do passado 
nao se esterilizam, porem, em vaidades ou ve
leidades retrospectivas; pelo contrario, mostram 
o alcance de nossa responsabilidade e determi
nam o padrao de desempenho e eficiencia, que 
e nossa obriga~ao para com o Pais manter e 
constantemente ajustar as novas fei~oes que seus 
interesses adquirem. 0 ltamaraty vive e se aper
fei~oa nessa tradi~ao de saber renovar-se a ser
vi~o do Brasil - a melhor de suas tradi~oes, disse 
em meu discurso de posse na Pasta das Rela~oes 
Exteriores. Se o diplomate algum dia envergou 
os "punhos de renda" da met6fora, nao se di
minuiu por isso: a modo e as necessidades do 
momenta podem impor, em qualquer ramo de 
atividade, o uso de apetrechos desta ou daquela 
natureza, mas vale nao esquecer que 0 traje nao 
faz o homem e que sob "punhos de renda" pode 
haver mao habil e forte. A diplomacia deve com 
efeito ser flexivel em seus objetivos e agil em 
seus procedimentos; pragmotica, ao mesmo tem
po que responsovel. Nao pode conformar-se com 
situa~oes insatisfatorias, porque momentanea
mente comodas: deve buscar as que, de fato, 
melhor atendam aos interesses nacionais, para 
tanto associando vontade perseverante de pro
gresso; coragem e disposi~ao perenes para o 
trabalho, ainda quando 6rduo e espinhoso; ima
gina~ao enriquecedora de op~oes e solu~oes efi
cazes. Na sintese feliz do Presidente Ernesto 
Geisel, em seu primeiro discurso ao Ministerio, 
a diplomacia brasileira cabe fazer, com pruden
cia e toto, mas com firmeza, as op~oes e reali
nhamentos que se tornarem indispensoveis. 

objetivo maximo da a~ao diplomcitica 

Dizia que o desenvolvimento economico e social 
e, hoje, 0 maximo objetivo da a~ao diplomotica. 
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Desse desenvolvimento, o comercio international 
tornou-se, nos ultimos anos, urn dos mais im· 
portantes fatores. Necessariamente, pois o comer
cia passou a ocupar posi~ao da mais elevada 
categoric no contexto dos interesses que cabe 
a politico externa projetar no exterior. Nos foros 
internacionais, temo-nos batido para que se es
tabele~a um regime justo de trocas entre as na
~oes, uma estrutura economica que favore~a 
efetivamente o pleno desenvolvimento de todos 
os poises do mundo. No plano das rela~oes bi
laterais, a diplomacia brasileira busca incessan
temente explorer, com nossos parceiros na co
munidade das na~oes, toda possibilidade de uma 
coopera~ao reciprocamente proveitosa. Para a 
assistencia a comercializa~ao dos produtos e ser
vi~os brasileiros, montou o ltamaraty um Siste
ma de Promo~ao Comercial, que articulo as ati
vidades de apoio a expansao das exporta~oes dos 
cento e quarenta postos de sua rede diplom6tica 
e consular. Niio me alongarei na descri~ao do 
que se faz para a abertura e consolida~iio de 
novas frentes para o comercio externo, mesmo 
porque os aqui presentes convivem frequentemen
te com o nosso esfor~o, quando nao o partilham 
diretamente, na fecunda integra~ao de Governo e 
Empresa com vistas a adequada defesa dos inte
resses do Pais no exterior. 

solu~oes nacionais. tratament.o global dos 
problemas economicos 

0 esfor~o diplomatico em apoio ao desenvolvi
mento ganha relevo no momenta em que passe 
a economic internacional por uma de suas crises 
de mais series propor~oes. Processos inflacion6-
rios se instalam em todo o mundo, os desequili
brios de contas externas se acentuam e dao Iugar 
a providencias compensatorias que inibem a de
manda internacional. Os padroes vigentes nas 
correntes tradicionais de comercio modificam-se 
e os elementos de avalia~ao disponiveis nao per
mitem, ainda, prognosticos definitivos com res
peito a quando e de que forma a economic inter
nacional reencontrar6 seus pontos de equilibria. 
A coda pais, nessas condi~oes, incumbe a dupla 
responsabilidade de procurer solu~oes para os 
graves problemas que lhe estao sendo imediata
mente colocados, e, ao mesmo tempo, buscar 
conciliar as solu~oes nacionais com as exigencies 
fundamentais de um tratamento global para os 
problemas que afligem a economic do mundo co
mo um todo. Porque, se os acontecimentos recen-
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tes nos rela~oes economicas internacionais deita
ram por terra muitos dogmas e maneiras de pen
sar, refor~aram tambem esta certeza que orienta 
a a~ao externa do Govemo brasileiro: o mundo 
e interdependente, ici niio hci como isolar os feni
menos economicos dentro das fronteiras nacionais. 
A. coopera~ao efetiva entre as na~oes se apre
senta tao-somente a alternative do coos genera
lizado. 

desafio incontorncivel 

A crise atual, reconhe~a-se ou nao, teve o merito 
de haver posto em dramatica evidencia graves 
falhas de estrutura economica mundial. Os erros 
estao a vista e fechar OS oJhos a evidencia nos 
Ievario ao abismo. 0 desafio, e, pois, incontorna
vel. Os poises que, como o Brasil, desde ha muitos 
onos se vem batendo em favor de reformas capa
zes de criar condi~oes para uma seguran~a eco
nomica coletiva para 0 desenvolvimento e para 
uma harmonica prosperidade dos povos, podem 
tirar do crise presente este relativo consolo: me
nos mal em que se agravem as dificuldades, se 
so assim toma o mundo consciencia do imperativo 
de supera-las. Mediante o correto entendimento 
entre as na~oes, tenho fe em que o desafio sera 
vencido e se revelara, ao final, bem-vindo e opor
tuno, pois o mundo que nos leva a buscar sera 
de certo melhor que este tao perplexo em que 
vivemos. Um economista americano comentou re
centemente que o atual periodo pode parecer tur
bulento no economia internacional, mas nao deve
mos considera-lo obrigatoriamente com pessimis
mo, uma vez que e impossivel ter estabilidade sem 
mudan~as. Tambem para mim a verdadeira esla· 
bilidade niio se confunde com estagna~iio e so 
se pode alcan~ar no movimento e pelo progresso. 
Tenho :~ firme convic~ao de que o Brasil dispoe dos 
recursos naturais e dos instrumentos que lhe per
mitem enfrentar, com vantagem, as atuais cir
cunstdncias economicas internacionais. A palavra
de-ordem do Presidente Geisel e produzir e cres
cer. 
Esta crise e transitoria, o mundo a resolvera. E 
o Brasil estara em condi~oes melhores do que 
.qualquer pais, se souber manter o seu desenvol
vimento, se souber combater o sentido depressivo 
que se pretende induzir ao Brasil. 0 Brasil nao 
tem nenhuma razao para aceitar essa alternativa 
deprimente. 

Senhores, 

Concebo o comercio intemacional como uma com
bina~iio generosa de fluxos de bens e servi~os 
que devem aproveitar igualmente aos que dela 
participam. Nao acredito em vantagens unilaterais 
ou descompassadas. Considero liminarmente con
denada toda rela~ao que nao se fundamente em 
vantagens reciprocas para os que por meio deJa 
vao ligar-se. 0 comercio deve ser uma forma e um 
instrumento de coopera~ao, nao um veiculo de 
canibalismo economico entre as na~oes. Niio acre
dito em iniciativas solitaries; creio, sim, nos em
preendimentos solidarios. Temos arraigada a con
vic~ao, no Brasil, de que devemos crescer com 
as demais na~oes, jamais a suas custos, do mesma 
maneira que nao admitimos que outras na~oes 
pretendam desenvolver-se a nossas expensas. A 
politica externa do Brasil e, em primeiro Iugar, 
brasileira, sem deixar de ser ecuminica: faz res· 
peitar com vigor os interesses nacionais no exte
rior, ao mesmo tempo que repele os isolacionis· 
mos estereis e se pressupie mais produtiva no 
quadro de uma coopera~iio intemacional fundada 
no respeito mutuo e nos beneficios comuns. 

Meus amigos, 

Sinto-me inteiramente a vontade para tratar des
ses temas perante quem tao de perto tocam. Se 
nossa politico externa e marcadamente ecumeni
ca, nao esque~o que o comercio foi o primeiro 
vetor de ecumenismo nos rela~oes entre os grupos 
sociais. 0 comercio e, por outro lado, simultanea
mente, componente, instrumento e objetivo de po
litico externa. lria Ionge, e tomaria tempo que ja 
se torna escasso, desfiar essa complexa teia de 
vinculos e identidades entre diplomacia e comer
cio. lmportante e termos em mente que trabalha
mos juntos com vistas aos mesmos objetivos de 
progresso economico e social e de coopera~ao in
ternacional. A fun~ao precipua das Comoros de 
Comercio e a de localizar e favorecer o aproveita
mento de oportunidades de intercombio e servir 
de apoio para a negocia~ao e o entendimento que 
conduzem a comunhao nos beneficios economicos 
das rela~oes entre os povos. Sao as Comoros, em 
conseqi.iencia, aliadas do a~ao diplomatica que 
consiste exatamente em explicitar as faixas de 
coincidencia dos interesses dos poises, maximizer 
sua explora~ao em proveito das respectivas popu
la~oes, criar condi~oes para que se traduza em 
empreendimentos concretos o imenso acervo de 
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harmonia entre eles existente - condi~oes tam
bam para anular aquila que possa ser motivo de 
divergencia em seu relacionamento. 
Ao assumir a Pasta que me confiou o Senhor 
Presidente da Republica, afirmei que as Chancela
rias nao sao torres de marfim. Nem me parece 
que sua atividade deva pairar em alturas nebu
losas, fora da visao daqueles a quem lhes incum
be servir. A Chancelaria e o canal de comunica
~ao de uma na~ao com outras na~oes. Nao pode, 
por conseguinte, isolar-se no proprio pais de que 
e instrumento. A politico externa brasileira deve 
traduzir esta multifacetada Na~ao, e, para que 
lhe seja mais e mais fiel, e meu prop6sito que 
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se torne um tema do interesse cotidiano de nossa 
gente, a fim de que esta dela se informe e possa 
assim tambem inform6-la. Quero dar a minha pre
sen~a aqui, hoje, este significado de informa~ao 
reciproca entre a comunidade empresarial e uma 
diplomacia vigorosamente voltada para o desen
volvimento no plano inferno e nos rela~oes inter
nacionais. 0 ltamaraty, de portas abertas, con
vida-as a uma colabora~ao que antecipo sera cres
centemente eficaz, para bem do objetivo de pro
gresso e de coopera~ao entre os povos, o que, 
com vivo empenho, todos perseguimos. 

Muito obrigado. 
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Discurso pronunciado pelo acordo brasil-bolivia, 
Ministro de Estado das Rela~oes Exteriores, - d 

Antonio F. Azeredo __ da Silveir~, ~~ 24 de outubro expressao e 
de 1974, por ocas1ao da cenmoma de Troca dos 

lnstrumentos de Ratifica~ao do Acordo de • d 
1 
, • 

Coopera~ao e Complemen_ta~ao lndustr~al, matur1da e po 1t1ca 
entre a Republica Federat1va 

do Brasil e a Republica da Bolivia, de 22 de maio de 1974 

Excelentfssimo Senhor General Alberto Guzman 
Soriano, 

Ministro das Rela~oes Exteriores e Culto do 
Bolivia, 

Pelo Ato, que hoje celebramos, entra formalmente 
em vigor o Acordo de Coopera~ao e Complemen
ta~ao Industrial, de 22 de maio de 1974, mediante 
o qual o Governo do Brasil e do Bolivia dispuse
ram-se a realizer importante esquema de com
plementa~ao economica nos campos dos hidrocar
bonetos, siderurgia e outros projetos industriais 
correlatos. Ao decidirem combiner a utiliza~ao 
de fatores de sua atividade economica e dirigi-la 
para o melhor equacionamento de problemas per
tinentes a produ~ao e ao consumo de coda urn 
dos dois poises, o Brasil e a Bolivia fizeram-no 
no convic~ao de que sua harmoniza~ao em prot 
do beneficio comum presto maior servi~o aos in
teresses nacionais que a busca de solu~oes au
tarquicas. 

experiencia inedita 

Trata-se, por suo magnitude e objetividade, de 
uma experiencia inedita no America Latina, em 
que disponibilidades de recursos e mercados dos 
dois poises sao preferencialmente destinadas a 

suprir as carencias do parceiro. As circunstoncias 
em que a empreendemos, as consultas que a pre
cederam, o meticuloso exame de suas implica~oes, 
constituem auspicioso exemplo do grau de matu
ridade politico que alcan~aram nossas na~oes e 
do alto senso de responsabilidade com que cum
prem sua hist6rico missao. 
Como bern salientou o Presidente Ernesto Geisel, 
por ocasiao de seu memoravel encontro com o 
Presidente Hugo Banzer, em Cochabamba, "ao 
plantarmos este marco no vasto panorama de 
nossas rela~oes, que se estende para alem dos 
limites de meros interesses imediatistas, alicer
~amo-lo em s61idos e resistentes principios de con
duta politico e economica. Sabemos que as bases 
de tao importantes empreendimentos assenta-se 
sobre a confian~a recfproca que inspira e forte
Ieee a vontade politico de nossos dois poises, no 
sentido de ampliar o campo de sua coopera~ao e 
estreitar os vinculos de sua associa~ao. Mas tam
bern sabemos que essa vontade e confian~a vin
garam e prevalecem, porque se fez consenso em 
que os empreendimentos contemplados sao econo
micamente vantajosos para o Brasil e a Bolivia". 

principios basicos da coopera!fio econimica 

Nao vemos, com efeito, duradouras possibilidades 
de exito em empreendimentos conjuntos dessa no-

17 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

tureza, a nao ser que ambos os poises estejam 
plenamente convencidos de que os beneficios deles 
decorrentes serao distribuidos com eqUidade. Nem 
se concebe que, no est6gio de aperfei~oamento a 
que chegaram as relo~oes interomericanos, pre
tenda-se, entre na~oes soberanas, viabilizar, a 
Iongo prazo, quolquer tipo de controto ou asso
cio~ao que nao leve em conto os direitos e prerro
gativas dos Estodos de disporem de seus pr6prios 
recursos, num quadro de obrigo~oes livremente 
ossumidas e de respeito a sua ordem. 
Esse mesmo reolismo, se j6 constituiu o substrato 
sobre o qual estruturamos as disposi~oes do Acor
do de Coopera~ao e Complementa~ao Industrial, 
torna-se aindo mois indispens6vel no etapa decisi
va, em que oro entromos, de execu~ao dos estudos 
de viobilidade tecnica e economico do opero~ao 
de compra e venda do gas natural e dos projetos 
do polo de desenvolvimento boliviano. ~. pois, com 
elevado espirito de compreensao e perfeito co
nhecimento das op~oes existentes que o Comite 
Brasileiro-Boliviano de Coopero~ao Economico e 
Tecnico, criodo pelo Artigo VII do Acordo de Coo
pero~ao e Complemento~ao Industrial, dever6 de
sincumbir-se do missao coordenadoro que lhe foi 
conferida. 
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Senhor Ministro, 

A presen~o de Vossa Excelencia, nesto solenidode, 
nao openos nos desvonece e nos honro, como 
tombem ilustro o particular significo~ao que atri
buimos oo Acordo de Coopero~ao e Complementa
~oo Industrial e o empenho priorit6rio com que 
consideromos suo implementa~ao. Em que pesem, 
porem, o cor6ter pioneiro do iniciotivo e a impor
tancio de que se revestem as expectotivos por elo 
criadas, nao devemos inscreve-lo num plano iso
lado do contexto global em que se desenvolvem 
as ontigos relo~oes de omizode entre nossos dois 
poises, em que se oprofundo a comunhao de in
teresses que o preside, em que fundamenta a 
politico de estreito coopero~ao que o estimulo. 
Represento, oo contr6rio, no quodro dos objetivos 
fundamentois da nossa a~ao externo, mais um 
elemento convergente no olian~a de prop6sitos dos 
Governos do Brasil e do Bolivia em prol do desen
volvimento de seus povos. 
Queiro Vosso Excelencio, oo retornor oo seu nobre 
pols, reiteror oo Governo e ao povo bolivianos a 
firme convic~ao do Governo e do povo brasileiros 
de que, da uniao de nossos esfor~os, continuarao 
a nascer novos e proflcuos empreendimentos. 
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Discurso pronunciado pelo Ministro de 
Estado das Rela~oes Exteriores, d 

Antonio F. Azeredo do Silveira, e 
por ocasiiio do ratifica~iio do 

brasil e gana, 
novos pontos - . convergenc1a 

Acordo Comercial Brasii-Gana, em 30 de outubro de 1974 

Senhor Emboixodor, 

A concep~ao, ate h6 pouco corrente, de que os 
poises fornecedores de produtos tropicais deve
riam, for~osamente, desenvolver apenas econo
mics competitivas, alem de simplista, e tombem 
falaciosa. Simplista por tomar em conta openos 
os aspectos qualitativos do produ~ao e falaciosa 
por ignorer os aspectos politicos e sociois do 
coopera~ao economica que sempre terminam por 
prevalecer nos rela~oes entre na~oes amigas. 
A Hist6rio contemporonea e farto em exemplos 
de povos que, apesar de processarem as mesmas 
materias-primas, de utilizarem disponibilidodes se
melhantes de mao-de-obra e de colocarem no 
mercado mundial o mesmo tipo de produtos aca
bados escolheram a via harmonica do assistencia 
reciproca adotando politicos de complementa~ao 
e nao de competi~ao pura e simples. 
Por outro lado, Senhor Emboixodor, poises em 
desenvolvimento, como os nossos, tern sabido bus
car, no identifico~ao que lhes troz a necessidade 
de enfrentor problemas economico-sociais similo
res, solu~oes politicos que, o urn tempo, respon
dam oos ditames do interesse nocionol de coda 
um e permitom projetor, no campo externo, om
plos perspectivas de coopero~ao, porque fundodos 
em principios eticos que se consolidoram no pr6-
pria forma~ao de suos nocionolidodes. 

Vosso Excelencio conhece a realidode brasileira 
porque com ela convive em seu cotidiono. Sabe, 
por isso, que, na forma~iio da nacionalidade bra
sHeira, prevaleceram os mesmos principios que 
constituem o moto da a~iio politica das na~Oes 
irmiis africanas: o povo brasileiro repele - por 
representarem elementos estranhos a sua indole 
- quaisquer formas de colonialismo em todas as 
suas manifesta~ies e por disfar~ada que seia a 
roupagem com que se apresentem, como repudia 
todas as teorias, praticas e regimes que pretendem 
perpetuar supostas supremacias raciais. 
Por viver junto de nos e por nos conhecer, assim, 
tao de perto, Vosso Excelencia, Senhor Emboixo
dor, estar6 levando permanentemente ao Governo 
e ao povo de Gana essa imagem de convergencia 
de prop6sitos, de fraternal amizade, de apoio reci
proco e de autentica solidariedade, os quais bro
tam naturalmente e constituem motivo de orgulho 
para o Governo e para o Povo brosileiros. 
lmbuidos de todos esses principios, Gana e o 
Brasil firmaram, em Aero, o Acordo Comercial 
que, hoje, atraves desta troca de Notas, entra em 
vigor para melhorar, promover e estimular o co
mercio bilateral. 
Temos j6 uma proveitosa experiencia de ossocia
~ao comum no Alian~o dos Produtores de Cacau, 
cuja o~ao tern permitido a defesa de pre~os remu
nerativos para o principal produto de exporta~ao 
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de seu pais e que desempenha, tambem, papel 
importante no pauta brasileira. 
No plane bilateral os la~os que unem o Brasil e 
Gana sao numerosos e estaveis. 0 Acordo Basico 
de Coopera~ao Tecnica e Cientifica, que, para 
nossa honra, teve sua elabora~ao acompanhada 
de perto pelo proprio Chefe de Estado ganense, 
e outro importante marco de coopera~ao recipro
ca. A estas bases se junta, agora, o Acordo Co
mercia!. 
As diversas medidas previstas nesse Acordo vela
roo pelo desenvolvimento continuo de nossas rela
~oes comerciais bilaterais e criam, entre nossos 
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dois poises, novos pontos de converg(mcia no bus
CO de solu~oes comuns. 
Alegra-me, Senhor Embaixador, ver Gana e o Brasil 
unidos no defesa constante dos principios de auto
determina~ao e no repudio a toda forma de colo
nialismo e de racismo. Alegra-me, mais ainda, 
sentir que nossos povos, que tanto tern em co
mum, se identificam crescentemente porque mais 
se vao conhecendo, cumprindo a nossos Governos 
traduzir, em entendimentos concretos, as aspira
~oes e as afinidades que lhes sao comuns. 

Muito obrigado. 
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Discurso unidade e organicidade nas 
pro~~nc~~~~. e;el;

1 
~i~i::r;ub~: rela~oes brasil-paraguai 

Estado das Rela~oes Extenores, V 
Antonio F. Azeredo do Silveira, por ocasiao do Troca dos 

lnstrumentos de Ratifica~ao do Acordo B6sico de Coopero~ao Educacional, Cientlfica 
e Cultural, concluido entre o Brasil e o Paraguai, em 17 de outubro de 1973 

Senhor Embaixador, 

A cerimonia do troca dos lnstrumentos de Ratifi
CO!;OO do Acordo Cultural assinado entre o Brasil 
e o Paraguai, em 17 de outubro de 1973, que 
acabamos de realizer, significou, para mim, mo
menta de imensa satisfa!;OO e do mais alta honra. 
Tal Acordo, como bem sabemos, Vossa Excelencia 
e eu, nao constitui o primeiro grande marco a 
partir do qual devem ser regidas as rela~oes para
guaio-brasileiras no amplo universo do cultura. 
Mais precisamente, o ato internacional que ora 
entra em vigor vem substituir o Convenio de 1957, 
constituindo, portanto, o resultado de todo um 
ciclo de sucessivos experiencias, fruto de anos de 
proficua intensifica!;fio dos contatos mantidos por 
ambos os poises no campo do cultura. 
Por isso mesmo, nao se procurou estabelecer no
vas programas ou definir formas inteiramente 
novas de coopera!;OO. Buscou-se, fundamentalmen
te, incorporar o acervo de positivos experimentos 
que, ao Iongo desses dezessete anos, lograram 
acumular ambos as partes. Os resultados alcan
!;ados, por satisfat6rios que se tenham revelado, 
nao aplacarao, todavia, no futuro que se avizinha, 
as potencialidades apenas exploradas de nossos 
povos, no inesgotovel dominio do mutua coope
rO!;OO intelectual e cultural. 
Nesta oportunidade, contudo, nao posso deixar 
de mencionar a obra que, ao amparo do Conve
nio de 1957, foi levada avante, com a valiosa co
labora~oo de homens dedicados e de exemplares 
institui~ces. Como noo salientar, neste instante, o 
incansuvel esfor~o de tantos professores para-

guaios e brasileiros que, em constante e constru
tiva intera~ao, formaram ou consolidaram, no 
Universidade National de Assun~ao, novas talen
tos, cuja contribui!;OO jo se faz sentir no vida 
cultural guarani? 

estreitamento de la§os culturais 

Ademais, e tambem de justi~a que nossos dois 
poises devam assinalar o relevante papel desem
penhado pela antigo Missao Cultural que, mediante 
cursos regulares de portugues e atraves das ati
vidades promovidas pela Escola de Artes para 
Adultos e Crian~as, em muito favoreceu a maior 
comunica!;OO entre nossos povos, colocando a dis
posi!;iiO de brasileiros e paraguaios os instrumen
tos lingiHsticos e esteticos que fazem parte do 
c6digo universal que propicia um melhor enten
dimento entre os homens. 
0 trabalho incessante, o esfor!;O reiterado e o 
onimo imbotivel desses professores, paraguaios 
e brosileiros, lon!;arom um processo amplo que 
muito favoreceu um congra!;amento coda vez 
mais efetivo, que se reflete no intercambio exis
tente entre jovens do Paraguai e do Brasil. Esse 
interciimbio, realizado atraves dos programas de 
bolsas-de-estudo e de estudantes-convenio, enseia 
o aperfei~oamento intelectual de ambos as iuven
tudes, que ossim melhor se conhecem e, melhor 
se conhecendo, confirmam a voca~io de ambos as 
na~Oes para um destino comum de convivincia 
fratema, respeitosa e, sobretudo, da mUtua com
preensio. 
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Sao esses os fundomentos, Senhor Emboixodor, 
lon~ados e fortalecidos durante a vigencia do 
Convenio de 1957, que nos propomos, hoje, opro
fundor. 0 Acordo ora rotificodo representa, ossim, 
urn instrumento situodo no interior de uma tradi
~ao que sobe renovor-se, alargondo as vias do 
progresso do intercdmbio cultural entre o Brasil 
e o Paroguoi. 
0 estreitomento dos lo~os culturois, que desde ha 
muito existem entre nossos poises, reflete o espi
rito comunitario manifesto em todos nos, dentro 
do mois legitime continuidode do latino-omerico
nismo. Tal espirito, Senhor Embaixodor, e a provo 
mois tongivel de que comportilhomos umo mesma 
trodi~ao cultural, cuios raizes ibericos foram pro
veitosomente enriquecidos par outros elementos 
nao menos importantes, em terros omericonos. 
0 cominho que vimos trilhando, nesse esfor~o co
mum, tern seu significado completo no tentative 
de obter moior unidode e organicidode real em 
todos as dimensoes de nossos relo~oes, dondo, 
destorte, urn exemplo de solido e fraternal enten
dimento, no dominio cultural como em outros, 
que assegura a coopero~fio franca, leal, sincere 
e pragmatico, que e o oponagio do Brasil e do 
Poroguoi e que deve necessoriomente vigir entre 
poises vizinhos e omigos. 
Nossos dais poises, Senhor Emboixodor, conscios 
de suos personolidodes indelevelmente forjodas 
ao Iongo do Historic, tern perfeitomente explici
tados projetos de desenvolvimento global, em 
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que setores-chaves se oproximam ate o limite 
do identidode. Em nossos projetos nacionois, pela 
proprio virtude ecumenico de brasileiros e para
guaios, estao inscritos as esfor~os e a disposi~fio 
de fovorecer 0 progresso maximo no esfero inte
lectual e tecnica. 
A ampla faixo de convergencia de interesses que 
permitiu, no possodo, o estreitomento dos lo~os 
culturois e tecnicos entre o Brasil e o Poroguoi, 
exige, hoje, a intensifico~fio do produtivo dialogo 
que ja opresento resultados tao notaveis. Ao 
sotisfazerem a tois exigencies, nossos governos 
refor~om os efeitos de uma o~fio cultural solido
rio e convergente que resulto no crescenta pros
peridode de ambos as coletividodes. 

Senhor Emboixodor, 

Muito me oproz tronsmitir a Vosso Excelencia a 
confian~a do Governo brasileiro em que esse 
ato, ao incorporor-se ao conjunto de normas ju
ridicas que regem nossas relo~oes, contribuira 
poderosamente para o continuo ocercomento dos 
cultures guarani e brasileira, bern como para o 
fortaleci menta do amizade crescenta que nossos 
povos se dedicam e que constitui urn dos fatores 
que mais fovorecem sua luto comum pela pros
peridode, pela paz, pela justi~a e pelo progresso 
cultural. 

Muito obrigado. 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

Oiscurso pronunciado •

1 pelo Ministro _de Estad~ das braSI 
Rela~oes Extenores, 

Antonio F. Azeredo d 
do Silveira, por ocasioo -~o etapa e 

encerramento do I Reumao 

e espanha iniciam 
maior cooperaQao 

do Comissao Mista Brasii-Espanha, em Brasilia, em 14 de novembro de 1974 

Senhor Embaixador Jose Perez del Arco, 

Senhor Embaixador Enrique Perez-Hernandez y 
Moreno, 

Senhores, 

~ para mim motivo de particular satisfa~ao poder 
rever meu velho amigo e colega, o Embaixador 
Enrique Perez-Hernandez y Moreno, a quem reitero 
votos de boas-vindas a Brasilia, que fa~o extensi
vos aos ilustres integrantes de sua comitiva, he
mens de Governo e do iniciativa privada, todos 
empenhados, como nos, no estreitamento dos mul
tiples vinculos que unem o Brasil e a Espanha. 
A Comissao Mista, que hoje encerra sua I Reuniao, 
se superpoe a tres outras pre-existentes, que tra
tavam especificamente do comercio, do coopera
~ao tecnica e do coopera~ao cultural. Agora, esses 
tres campos se enfeixam num todo unico - esta 
nova Comissao - cujos objetivos se ampliam para 
englobar outros setores de grande relevo e atua
lidade, como os de natureza economica e finan
ceira e os de coopera~ao nos campos do previ
dencia social e do utiliza~ao do energia nuclear 
para fins pacificos. 
Em consequencia, as Delega~oes brasileira e espa
nhola puderam examinar uma agenda de folego 
que, por si so, representa testemunho eloquente 
das areas de convergencia dos interesses dos 
dois poises. 

E e precisamente o conjunto desses interesses 
comuns que nos cumpre trabalhar e ampliar, de 
modo a maximizer o produto das negocia~oes, 
utilizando, a um so tempo, o pragmatismo que a 
acelera~ao do desenvolvimento economico requer 
e aquela medida de generosidade que sempre in
formou nossos povos no tarefa de promover a 
realiza~oo de suas potencialidades humanas e his
toricas. 

instrumentos para mais ampla coopera~io 

Os Acordos que acabam de ser assinados, inclu
sive o destinado a evitar a dupla tributa~ao e a 
prevenir a evasao fiscal em materia de impostos 
sabre a renda, repercutirao favoravelmente, estou 
certo, nos rela~oes entre o Brasil e a Espanha. A 
experiencia ensina, com efeito, que acordos an6-
logos, assinados pelo Brasil com outros poises, 
se constituiram em instrumentos validos para 
uma maior coopera~ao em bases estritas de eqUi
dade e de beneficios mutuos, como tern sido a tra
di~ao nos nossas rela~oes. Eu espero, exatamente, 
que essa primeira reuniao possa corresponder a 
um objetivo que creio que e comum dos dois 
poises e inaugurar uma etapa de muito maior 
intimidade no trato de todos os assuntos que sao 
do interesse de um e de outro pals, como nao 
poderia deixar de ocorrer com a Espanha e o 
Brasil. Nos temos fundamentalmente, em favor 
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do nosso desenvolvlmento, atividades de natureza 
economica. Mas entre nos essas atividades devem 
ter urn objetivo maior, que e a aproxima~ao per
manente entre os dois povos. 
A ideia que presidiu esta modifica~iio da Comissao 
foi a ideia de que nenhum assunto deixaria de 
ser tratado pelos dois paises, inclusive aqueles 
de natureza politica. 
0 Brasil e a Espanha so podem klcrar se se habi
tuarem a conhecer, em toda a sua intimidade, 
inclusive os problemas que os obrigam a ter as 
suas proje~oes internacionais, proje~oes globais e 
proje~oes regionais. Nos conhecemos perfeita
mente o papel catalisador que exerce a Espanha 
no America latina, por ser a mae-p6tria de tantos 
dos poises que compoem o nosso Hemisferio. 

singularidade da posi~ao do brasil 

E eu creio que a singularidade do posi~iio do 
Brasil, em rela~Cio a Espanha e em rela~ao a 
America latina, so tern permitido que este enten
dimento entre a Espanha e o Brasil seja sempre 
urn entendimento de equilibria; tern ajudado o 
relacionamento entre nos no America latina 
a entre a America latina e a Peninsula Iberica, 
que e a origem desses poises que compoem essa 
parte do mundo que hoje tern de enfrentar desa
fios tao importantes. A experiencia espanhola 
para nos e extremamente frutifera e eu creio 
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que o Brasil tambem tern uma contribui~ao a ofe
recer no enfoque que a propria Espanha da a suas 
relo~oes com a America lotino. 
A presente reuniao do Comissao Mista revelou, 
sem duvida, resultados auspiciosos em materia 
de coopera~ao tecnologica e no campo do ener
gia nuclear, aproximando-nos ainda mais de todo 
urn ocervo de .conhecimento em setores especia
lizodos de reconhecido importoncia no contexto 
europeu. Ressolto, igualmente, as decisoes torna
dos quanta a intensifica~ao de nossas rela~oes 
culturais. Estou certo de que muito teremos a 
gonhar com esse revigoramento, porque tradicio
nolmente tao ligodo a nossas origens no Velho e 
no Novo Continente. 
Estou persuadido de que as reunioes subseqiientes 
do Comissao Mista Brasii-Espanha alargariio con
tinuomente os horizontes de nossa coopera~iio, 
que, franco e generoso, como e proprio a poises 
de ofinidodes tao potentes, se ira consolidar ainda 
mais para responder aos crescentes desafios de 
nossos interesses comuns. 
Pe~o a Vossa Excelencia, Senhor Embaixador, e a 
Delego~ao espanhola que transmitam a seu Go
verno a honra e o prazer que nos deu sua pre
sen~o entre nos e a confian~a, que ora lhes reno
vo, em que, pelo processo natural de amadureci
mento de ideias e progromas, possamos, breve
mente, voltar a nos reunir. 

Muito obrigodo. 
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- . -
Declara~iio de vote do Brasil, pronunciada em Quito nao-tntervenyaO, 

pelo Ministro de Estado das Rela~oes Exteriores, 

Antonio F. Azeredo do Silveira, fu ndamento das 
em 12 de novembro de 1974, por 

ocasiiio do XV Reuniiio dos Chanceleres 

Meus coros colegas e amigos, 

Esta XV Reuniao de Consulta dos Ministros das 
Rela~oes Exteriores, atuando como 6rgoo de con
sulta do Tratado lnteramericano de Assistencia 
Reciproca, foi convocad<J para o fim preciso de 
decidir "se se justifica deixar sem efeito a Reso
lu~oo I do IX Reunioo de Consulta", oprovoda ha 
dez anos atras. 
0 Conselho Permanente do Orgoniza~ao dos Esta
dos Americanos nos deu um mandata e estabe
leceu os termos de referencia que deveriam pautar 
as nossas delibero~oes: a observa~oo estrita do 
principia de noo-interven~oo e a considero~ao das 
modifica~oes ocorridas nos circunstdncias preva
lecentes ao tempo em que foram adotadas as me
didos contra o Governo sancionado. 
Das declara~oes aqui ouvidas e das conversa
~oes efetuadas, pudemos concluir que a unani
midade dos Governos aqui representados considera 
fundamental que se reafirme e se revigore o 
compromisso claro de noo-interven~oo nos assun
tos internos de outros Estados. 
Para o Brasil, o principio de nio-interven~io nos 
assuntos intemos de outros Estados e a pedra
de-toque do bom relacionamento intemacional. 
Ele e mais fundamental, ainda, nas rela~ies entre 
os paises do Continente. A aplica~io desse princi· 
pio deve ser a preocupa~io rigorosa de todos os 
paises americanos, acima de quaisquer considera
~ies de maior ou menor poder dos Estados. 

Por essa razoo, quando foi levontado, em Wash
ington, em setembro ultimo, 0 debate sobre a 
convoca~oo de uma nova reunioo de consulta dos 
Ministros das Rela~oes Exteriores dos paises-mem
bros do TIAR, para examinar a conveniencia do 
revoga~oo do Resolu~oo I do IX Reunioo de Con
sulta, a preocupa~oo do Brasil foi a de que ficas
se assegurado um compromisso inequivoco entre 
os poises do CITEMA no sentido de que a apre
cia~oo das "circunstdncias no quadro das quais 
se adotaram as medidas" mencionadas na refe
rida resolu~oo, fosse feita "a luz do respeito es
trito ao principia de noo-interven~oo em assuntos 
infernos de outros Estados". 
A preocupa~oo brasileira foi atendida e a reso
lu~oo, unanimemente aprovada no dia 29 de se
tembro ultimo, pelo Conselho Permanente do Or
ganiza~ao dos Estados Americanos, relativa a con
voca~oo do presente XV Reunioo de Consulta, de
terminava expressamente fosse ela feita com 
aten~ao "ao respeito estrito ao principia de nao
interven~ao de um Estado nos assuntos de outros 
Estados". 
Por outro !ado, porece 6bvio a todos que a 
preocupo~ao dominante nesta reuniao foi, nao a 
de levontar ou noo as san~oes, mas a de preser
vor a solidariedade continental e a de revigorar 
o sistema interamericano. Para um numero im
portante de Governos oqui representodos, incli
nados ou nao ao levantamento das san~oes, o 
reiterado noo-cumprimento de uma obriga~oo to-
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xativa do Tratado lnteramericano de Assistencia 
Reciproca estaria contribuindo para o debilita
mento do mesmo, o que iria em contra dos interes
ses do comunidade continental. 
0 Brasil entende essa preocupa~ao e dela parti
cipa. Apenas nao considera que a solu~ao para o 
problema esteja no revoga~ao do Resolu~ao, que 
nao obteve o cumprimento generalizado. Se e pos
sivel que as disposi~oes do Tratado lnterameri
cano de Assistencia Reciproca estejam a necessi
tar modifica~oes ou reinterpreta~oes que as tor
nem mais adequadas as realidades do mundo de 
hoje, nao e este o foro para fazi-las. 0 assunto 
esta sendo estudado em Washington, no Comissao 
Especial da OEA, e 16 deve ser resolvido. 

liar, instrumento util e necessario as 
rela~ies interamericanas 

Nao ha duvida, porem, de que uma possivel erosao 
do TIAR contribuiria para o pr6prio debilitamento 
do sistema interamericano e poderia agravar-se, 
inclusive se urn numero maior de poises vier se 
juntar aqueles que j6 decidiram deixar de dar 
cumprimento a uma disposi~ao do Tratado que 
todos assinamos. 
Seguimos achando que o Tratado lnteramericano 
de Assistencia Reciproca, com as reformas que 
sejam indispensaveis a uma atualiza~ao, e urn 
instrumento util e necessaria as rela~oes intera
mericanas. Por essa razao, nao desejamos que urn 
voto negativo do Brasil a proposta considerada 
por esta XV Reuniao de Consulta pudesse contri
buir para enrijecer as divisoes que ora separam 
os governos-membros do sistema em torno dos 
propositos do Tratado, e, assim, contribuir para 
o desgaste do mesmo e da propria Organiza~ao 
dos Estados Americanos. 
Para o Brasil, os resultados mais importantes 
desta reuniiio ainda de consulta sao a cons
tata~iio de que existe uma disposi~iio ainda 
mais firme, por parte dos Governos americanos, de 
reafirmar os principios da autodetermina~iio e de 
niio-interven~iio, e a de que prevalece entre n6s 
o espirito de franco desejo de entendimento e de 
solidariedade continental, mais importante do que 
as diferen~as ocosionais que nos separam em tomo 
do problema que ora se debate. Existe, tambem, 
a convic~Cio generalizada de que o problema deve 
ser reduzido em suas propor~oes para que nao 
continue a perturbar as possibilidades de cres
cente coopera~Cio entre os poises do Continente. 
~ nosso entendimento, pois, que os Governos, 
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cujos representantes aqui se encontram reunidos, 
aceitam e reafirmam que esse principio da nao
interven~ao deve reger as rela~oes entre todos os 
poises do Continente. Entendemos, tambem, que 
os mesmos Governos consideram que a estrita 
observancia desse principio e fundamental ao revi
goramento do sistema interamericano, que e, igual
mente, urn objetivo comum a todos. 
Esse e, por si s6, urn resultado alvissareiro desta 
reuniao que me apraz ressaltar. 

posi~ao brasileira. iustificativa 

Ja no que respeita a considera~ao das modifica
~oes ocorridas nos circunstancias prevalecentes 
ao tempo em que foram adotadas as medidas con
tra o Governo sancionado, o Brasil expos clara
mente sua posi~ao na reuniao do Conselho Per
manente em Washington. 
Para o Brasil, os motivos que devem informar a 
decisao sobre se se levanta ou nao a vigincia 
das medidas relacionadas na Resolu~ao I da IX 
Reuniao de Consulta nao se prendem, primeira e 
essencialmente, ao quadro politico internacional, 
embora reconhe~amos, como nao poderiamos dei
xar de o fazer, que as condi~oes prevalecentes 
no quadro mundial constituem urn "pano-de-fun
do" para o exame dos fatos especfficos que, em 
ultima instancia, devem determinar a nossa deci
sao. Esses fatos, Senhor Presidente, conforme a 
propria Resolu~ao I da IX Reuniao de Consulta 
estipula, de modo incontrastavel, estao relacio
nados diretamente ao comportamento do Governo 
que foi objeto das medidas adotadas em 1964, 
de conformidade com o Artigo VIII do Tratado ln
teramericano de Assistencia Reciproca. ~. assim, 
primordialmente, ao comportamento desse Gover
no e a avalia~ao que dele possamos fazer, que 
devemos, no entender do Brasil, atrelar a decisao 
de suspender ou nao a vigincia da referida Re
solu~Cio. 
Ora, a esse respeito, nao houve qualquer compro
va~ao oferecida a esta Reuniao de que se haja 
alterado substancialmente o comportamento do 
Governo sancionado. Ao contrario, alguns poises 
ofereceram informa~oes sobre ocorrincias recen
tes que nos levariam a conclusao oposta. Mais im
portante ainda, nao houve qualquer indica~ao de 
que o Governo sancionado deseje o levantamento 
das san~oes ou esteja disposto a oferecer qualquer 
compromisso de nao-interven~ao em troca de gesto 
dos demais Governos americanos no sentido de 
criar condi~oes para o diologo com o mesmo. 
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Nessas condi~oes, noo ve o Brasil como apoiar 
a revoga~ao do Resolu~oo I, a luz das circuns
tancias atuais. 
Por todos esses motivos, vendo, de urn lado, que 
nao sao atendidas as condi~oes que justificariam 
a revoga~ao do Resolu~ao I, nos termos do convo
cat6ria desta Reunioo, e, por outro, que os Go
vernos aqui reunidos, representados pelos Chan-

celeres dos poises integrantes do sistema inter
americana, parecem, em sua maioria, considerar 
que e chegado o momenta de, atraves de esfo~os 
coletivos, buscar f6rmulas que atualizem o Trata
do lnteramericano de Assistencia Recfproca, para 
tornO-Io mais eficaz e realista, e que o Govemo 
brasileiro se abstem de votar a proposta subme
tida a esta Reuniao de Consulta. 
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potencialidade de 
Discurso do Ministro de come' rcio entre 

Estado Azeredo do Silveira, 
quando do visita do Ministro 

do Industria e Comercio do Canad6, brasil e canada 
Alastair William Gillespie, 
em Brasilia, em 21 de novembro de 1974 

~ com grande honra e satisfa~oo que, em nome 
do Ministerio das Rela~oes Exteriores, recebo, 
nesta Coso, a Vossa Excelencia e aos funcionarios 
do Governo e empresarios canadenses que o acom
panham. 
Constitui tambem um prazer especial verificar que 
o espirito de colabora~oo, responsavel pela unioo 
de esfor~os entre o Ministerio do Industria e do 
Comercio, sob a dire~oo do ilustre Ministro Se
vero Gomes, o ltamaraty e as classes empresa
riais brasileiras em suas atividades no exterior, 
e o mesmo que anima a missoo de Vossa Exce
lencia ao Brasil. 
Entretanto, o que a visita de Vossa Excelencia cer
tamente tem de mais significativo, ainda, e o re
conhecimento, por ambos os Governos, de que 
chegou o momento de se explorarem, mais a fun
do, todas as possibilidades de se incrementarem as 
rela~oes economicas entre o Brasil e o Canada. 
As iniciativas nesse sentido, por certo, seroo fa
cilitadas pelo importante papel que o comercio 
exterior desempenha no atual panorama do eco
nomia dos dois poises. 

aumento de exporta~ies. diversifica~iio de 
mercados 

0 Brasil, como o Canada, esta procurando, com 
exito, nao so aumentar suas exporta~oes, como 
diversificar os mercados a que elas se destinam, 
o que propiciara o aumento de suas importa~Oes 
e a diversifica~ao de seus fornecedores. • 

A intensifica~oo do interclimbio entre o Canada 
e o Brasil podera ocorrer noo s6 em novos setores 
do mercado de produtos de base e das materias
primas (a~ucar, minerio de ferro e carvao side
rurgico), como, sobretudo, no campo dos produtos 
manufaturados. 
Se e verdade que sao crescentes as necessidades 
de importa~ao de bens de capital no Brasil, um 
exame do pauta de importa~oes de equipamentos 
e insumos para a industria canadense revelo serem 
amplas as perspectivas que se oferecem aos expor
tadores brasileiros. 
Segundo o relatorio preliminar do missao comer
cia! do Estado de Soo Paulo que esteve no Canada 
em meados do corrente ano, seriam consideraveis 
as possibilidades de se concretizarem opera~oes 
para o fornecimento de pe~as de autom6veis e 
aglomerados de madeira. 
Tambem a amplia~ao das exporta~oes de tAxteis 
e fios de algodoo brasileiros para o Canada po
deria contribuir para equilibrar a balan~a de 
troca de mercadorias entre os dois poises, esti
mulando-se, assim, a eleva~ao dos atuais niveis 
de seu interclimbio. 

transporte aereo. melhor entrosamento 

Com rela~ao aos servi~os de transporte aereo, 
acreditam as autoridades brasileiras que o pre
sente movimento de passageiros e cargos entre 
o Canada e o Brasil justificaria estudar-se a pos
sibilidade de um melhor entrosamento de horarios 
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e conexoes dos empresos que operom entre os 
dois poises. 
0 Governo brosileiro oguordo, coftt interesse, res
posto do Governo conadense a suo proposta no 
sentido de que se realizem, em fevereiro de 1975, 
em Ottowa, as conversa~oes explorat6rias sobre a 
ossinoturo de urn Acordo para evitor-se a bitribu· 
ta~oo sobre a renda. 

coopera~io tecnica . 

No setor do coopero~ao tecnico, deveroo ser fron
camente construtivos os entendimentos a se rea
tizarem com a missao do Agencia Canodense para 
o Desenvolvimento lnternacional (CIDA), esperoda 
em Brasilia a partir de novembro de 1975, a fim 
de se fixarem as diretrizes, indicar os projetos 
prioritarios e adotar as medidas administrativas 
de urn Programa Qi.iinqi.ienal, para o periodo 
1975/1979. 
Dentro em breve, deveroo iniciar-se os trabalhos 
previstos no Projeto de Prospec~ao Geologica do 
Centro-Oeste, em decorrencia de Memoranda de 
Entendimento firmado pela CIDA e o Departamento 
Nacionul do Produ~oo Mineral. 
Por outro lado, encontra-se em sua fase final a 
negocia~oo do Acordo Basico de Coopera~oo Tee
nita, que podera ser ossinodo em futuro proximo. 

comercio bilateral 

Foi das mais felizes a decisao do Governo cana
dense de p6r em vigencia o esquema de tarifas 
preferenciois gerais para os poises em desenvol-
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vimento, embora, no futuro, possa ser mais esti
mulante ainda para o comercio bilateral com o 
Brasil, mediante a inclusoo de urn maior numero 
de produtos agricolas e dos manufaturados e se
mimanufaturados dele excluidos. 
Havera, seguromente, oportunidades para a reali
zo~ao de novos investimentos conodenses no 
Brasil, ossim como se deveriam estudar as possi
bilidades de se fazerem investimentos brasileiros 
no Canada. 

oportunidades de coordena~io no plano 
multilateral 

No plano multilateral, sao varias as oportunida
des de coordena~ao entre o Brasil e o Canada, 
no ambito das Negocia~oes Comerciois, no GATT, 
as quais poderiom ser objeto de contatos bilate
rais informais entre representantes de ambos os 
poises, antes do inicio efetivo dos negocia~oes, a 
come~arem em principios de 1975. 
Assim, seria util trocorem-se pontos-de-vista quan
to as negocio~oes setoriois, 0 comercio de pro
dutos primarios, a elimino~ao de diferen~as ta
rifarias entre materias-primos em estado natural 
e as parcialmente industrializadas, e o acesso a 
mercados para as exporta~oes agricolas, sem es
quecer-se a concessao de tratamento diferenciado 
e mais favoravel oos poises em desenvolvimento. 
Em resumo, Senhor Ministro, estou convencido de 
que havera muito o que planejor e realizar ate 
que as potencialidades do intercambio entre o 
Brasil e o Canada sejam plenamente liberadas, em 
beneficia de ambos e do maior estreitamento das 
suas relo~oes de omizade. 
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valores culturais comuns 
• • -

Discurso do Ministro de Estado tnsptram cooperayaO 
das Rela~oes Exteriores, Antonio F. Azeredo da Silveira, 

em 25 de novembro de 1974, em Dacar, no banquete 
que lhe ofereceu o Ministro dos sem recuos 

Neg6cios Estrangeiros do Senegal, Assane Seck 

Senhor Ministro, 

Cruzei o Atlantica - a fronteira que une as nos
sas duos Pcitrias - para vir prestar ao povo e 
ao Governo do Senegal o tributo do admira~oo, 
do amizade e do fraternidade do Governo e do 
Povo brasileiros. Parece, contudo, neste momento, 
que atraves das palavras too expressivas de 
Vossa Excelencia a homenagem e prestada por 
quem a deveria receber. 
Noo me surpreende que assim seja. A generosi
dade e o sentimento por excelencia do povo sene
gales, nobre nos seus prop6sitos, altivo no sua 
atitude e inflexivel no sua lealdade. 
Conhecemos, os brasileiros, essas marcos de carci
ter, porque aprendemos a distingui-las no nossa 
propria terra, para onde as levaram, no seu san
gue e no seu espirito, os nossos antepassados afri
canos. 

dever de solidariedade para com as 
na~oes africanas 

Minha presen~a no Senegal, Senhor Ministro, pro
piciada pelo seu convite, e para mim a expressoo 
noo apenas de um desejo, mas tambem de um 
dever inelutcivel. Faz poucos meses, meu Governo 
declarou solenemente que o Brasil atribui as suas 
rela~oes com as Na~oes africanas aten~oo priori
tciria, s6 comparcivel a que dedica, no mesmo grau 
de interesse, ao convivio com os seus irmoos lati
no-americanos. Em palavras cunhadas para servir 
de orienta~oo permanente a politico externa bra-

sileira, disse o Presidente Ernesto Geisel que o 
Brasil se empenharci em cumprir, com rigor, a 
sua parte no dever de solidariedade para com as 
Na~oes irmos e vizinhas, nos dois lados do Atldn
tico. 
Conhecida esta delibera~oo, era preciso vir aqui 
testemunhci-la de viva voz. Expresser ao Governo 
e ao povo do Senegal que identificamos, no cola
bora~oo entre o meu Pais e as jovens Na~oes do 
Africa, o caminho para uma renovada e promisso
ra realidade no vida internacional do mundo em 
desenvolvimento. Proclamar que desejamos somar 
esfor~os e traduzir as inumeras afinidades entre 
os nossos povos - no plano do cultura, do ra~a, 
das tradi~oes e dos costumes - no diologo na
tural para juntos construirmos um patrimonio 
comum, acima das divisoes, dos conflitos e das 
incompatibilidades, reais ou supostas, que infeliz
mente cfligem o mundo atual e amea~am a paz 
e a seguran~a internacionais. 
Era preciso, ainda, trocar impressoes, receber con
selhos e apresentar sugestoes; cumprir o ritual 
do amizade, que consiste em dar o que podemos 
oferecer e pedir aquilo de que necessitamos. 

perspectivas de estreitamento de rela~oes 

E este o onimo com que compare~o a esta hospi
taleira terra africana, Senhor Ministro. Estou con· 
vencido de que, no curso de nossas conversa~oes 
e nos contactos que terei a oportunidade de man· 
ter com as autoridades do Governo do Senegal, 
descobrir-se-iio perspectivas para uma coopera~iio 
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ainda mais estreita entre os nossos dois paises, 
em todos os campos: no politico, no economico, 
no cultural. 
Sao amplos os horizontes oferecidos a esse coo
pera~ao util ao Brasil e ao Senegal. Confiamos 
em que ela e factivel, necessaria, decisive. Par
tanto, nao a queremos timida ou hesitante, mas, 
ao contr6rio, inspirada no prop6sito firme de 
veneer, sem recuos, todas as dificuldades. 
Nao importa que o caminho seja Iongo e numero
sos os obst6culos. lmporta, sim, que empreenda
mos a caminhada no dire~ao correta. Para ser 
especifico, direi que, segundo a entendo, esta 
coopera~ao s6 pode produzir frutos se tiver por 
base uma solidariedade politico verdadeira; se 
existir no sua origem a exata compreensao de 
que os destinos das Na~oes s6 por elas mesmas 
podem ser forjados; se houver confian~a recipro
ca e, acima de tudo, se houver o claro entendi
mento de que a coopera~ao de node vale, quando 
se efetiva com o sacrificio de uma parcela, por 
menor que seja, do plena autonomic de qualquer 
das partes. 

reafirma~iio do principio da nio-intervensao 

Este principia cardeal - o do nao-interven~ao em 
ossuntos infernos - que nos deve orientor nas 
rela~oes reciprocas, constitui iguolmente, a meu 
ver, o ingrediente mois importonte no vida do 
coletividode internocional. No Africa, Vosso Ex
celencio sobe melhor do que eu ser tal principia 
indispens6vel, a regro fundamental no jogo das 
Na~oes livres e dos que estao por atingir a sua 
total independencio. Sem o completo respeito a 
soberania de cada um ou sem uma escrupulosa 
isen~io quanto ao processo politico inferno nos 
paises em forma~io, nada se cumprira de positivo, 
nenhuma a~io encontrara justificativa nem levara 
a resultados duradouros. 
lnspirodo nesta convic~ao, o Brasil, Senhor Mi
nistro, acomponho com compreensivel interesse os 
desenvolvimentos que vern assinolondo a crescenta 
liquido~oo do colonialismo em terros ofriconos e 
tern presente o popel hist6rico desemponhodo pelo 
polodino do independencio neste Continente, que 
e leopold Sedor Senghor, mesclo de her6i e esto
disto, homem de espirito e politico de o~ao, em 
quem distinguimos o simbolo do Africa em as
censao. 
Sao conhecidas, Senhor Ministro, as rozoes que 
nos impelem oo sentimento de solidoriedode para 
com OS povos devotados a luto pelo independen-
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cia. Vivemos, no passado, momentos semelhantes 
e a nossa propria Historic demonstra quonto 
existe de realidade na senten~a proferida com 
sabedorio pelo Presidente Senghor: "II ne s'ogit 
pas de detruire le colonial; it s'agit de le de
passer". 
No entendimento de que esto e a meta a ser 
otingida, o Brasil ocredita que sao elementos 
essenciois 00 born exito do processo de descolo
niza~ao: a independencio, plena e inequivoco, a 
integridade territorial e o desenvolvimento. 
E ilus6rio pensar que urn tal processo possa chegor 
aquele objetivo como resultodo do potrocinio de 
quem quer que sejo. A independencia, a preser
va~io da integridade territorial e o desenvolvi
mento se conquistam de dentro para fora, com o 
esfo~o e a delibera~io internas, fatores insubs· 
tituiveis na afirma~io da nacionalidade. 
A ojuda externo, o opoio, a solidariedade, enfim, 
perdem suo outenticidode e se confundem com a 
intromissao quando promovem o desvirtuomento 
no processo natural da outodetermino~ao. 
Esto, para que seja legitime, nao pode preceder, 
mas, oo contr6rio, fer suo origem no plena inde
pendencia e no soberonio, que sao a expressao 
original e o foto b6sico no vida dos Estodos. 
Por esse motivo, meu Pais proclamo sua adesao 
ao direito dos povos de governor os seus prO. 
prios destinos, sem interferencia de quolquer 
especie. Os deveres do solidariedode, que estamos 
prontos a cumprir, nao os queremos, porem, con
fundir com imposi~oes em transform6-los em ins
trumentos de influencio. 

identidade com as na~oes africanas 

Vossa Excelencia sabe, Senhor Ministro, que mui
tos titulos podemos ostentor, com grande orgulho, 
do nosso identidade com as no~oes ofriconos, que 
agora se libertom. Para o Brasil esto identidode 
se troduz num primeiro e fundamental interesse: 
que sejom efetivo e integrolmente livres. 
0 respeito a individuolidade e integridade terri
torial de coda uma delas e o que se segue. Mesmo 
entre na~oes irmas, ou sobretudo neste coso, re
conhecer a suo personalidade proprio, inconfundi
vel, e a posture que se exige de uma em rela~ao 
a outre. 
Assentados estes elementos, caberia, entao, de
senvolver a coopera~ao que for desejado e que 
estiver oo alcance dos parceiros. No que diz res
peito ao meu Pais, posso afirmar ser esto a suo 
decidida disposi~ao. 0 Brasil nao faltaria a urn 
dever impasto pela Historic. 
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Senhor Ministro, 

Quero reiterar a Vossa Excelencia meu profundo 
agradecimento pelas suas expressoes de homena
gem ao meu Pafs, ao Presidente Ernesto Geisel, 
aos membros do minha comitiva e a mim proprio. 
Nelas identifico o penhor do amizade e do con-

fian~a que unem o Brasil e o Senegal, seus povos 
e Governos, no delibera~ao de somarem esfor~os 
para tornar cada vez mais Intima a sua colabo
ra~ao. 
Permita-me brindar pela paz e prosperidade do 
nobre povo do Senegal e pela felicidade de seu 
grande Presidente, Leopold Sedor Senghor. 

Discursos do Presidente da Republica do ordem nacl"onal do lea-0 Senegal, Leopold Sedor Senghor e do 
Ministro de Estado das Rela~oes Exteriores 

do Brasil, Azered_o da Silveira, na ceri~o.nia para chanceler bras"llel"ro 
de condecora~ao do Chanceler brasile1 ro, 

em Dacar, em 27 de novembro de 1974 

discurso de senghor 

Senhor Ministro, 

Estou muito contente de recebe-lo hoje neste 
velho pafs que e o Senegal. Creio que no ano 
passado, ou talvez h6 dois anos, tive ocasiao de 
dizer ao seu predecessor que os brasileiros tem 
hoje a responsabilidade do humanismo lusofono. 
Tal asser~ao era verdadeira durante o Governo 
de Martello Caetano e ainda o e agora. lsto 
porque o novo Portugal est6 em convalescen~a e 
cabe aos brasileiros, cabe a todos nos, ajud6-lo 
a integrar, a reencontrar a lusitanidade da qual, 
nesse sentido tambem, o Brasil e porta-voz. Estou 
igualmente contente de recebe-lo pessoalmente, 
Senhor Azeredo da Silveira, pois Vossa Excelencia 
j6 e muito conhecido entre nos, aqui no Senegal. 
Ap6s s61idos estudos jurfdicos e economicos, Vos
sa Excelencia seguiu brilhantemente o "cursus 
honorum" e partiu do posto de Secret6rio de 
Embaixada para chegar ao de Ministro das Re
la~oes Exteriores. Como diz o poeta, e raro, mas 
bern o merece. 
Estou certo de que sua vinda ao Senegal marcar6 
urn novo ponto de partido no sua polftica. Quando 
falei de comunidade afro-luso-brasileira, foi no 
entendimento de que seu papel nco se limita a 

America Latina; estende-se a toda a America, a 
Europa e a Africa. Hoje, em meio as dificuldades 
com que nos defrontamos, costumo sempre dizer 
que os verdadeiros problemas nio sio econ&mi· 
cos e sim culturais. A este respeito, o conhecido 
jornal frances "Le Monde" disse, com rela~ao a 
viagem do Sr. Arafat a Nova York, que atual· 
mente o novo fator etnico - e eu acrescentaria, 
cultural - e muito mais importante do que OS 

fatores politicos. E Vossa Excelencia tern plena 
compreensao deste fenomeno. A provo est6 em 
que o Brasil vem tra~ando uma nova politica no 
Atlantico. H6 muito tempo que nos, senegaleses, 
seguimos este pensamento; daf nossa coopera~ao 
e nosso dinamismo. E e nesse sentido que pre
cisamos dinamizar essa polftica. Acrescente-se, 
tambem, que, neste mundo em que colocamos a 
ciencia e a tecnologia a servi~o das paiYoes, po
demos dizer que gra~as as contribui~oes da lati
nidade devemos manter a cabe~a fria e sobretudo 
clara. 
Todas essas qualidades, Senhor Azeredo da Sil
veira, Vossa Excelencia as possui, como alias os 
brasileiros. ~ esta a razao pela qual e merecedor 
de uma nova promo~ao na Ordem do Leao. Outor
go-lhe, pois, a Gra-Cruz da Ordem Nacional do 
Leao. 
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discurso de silveira 

Senhor Presidente Senghor, 

E para mim muito dificil encontrar as palavras 
adequadas nao so ao meu agradecimento como 
tambem a altura das palavras de Vossa Exce
lencia. 
Nos, os brasileiros, sentimo-nos irmoos dos sene
galeses tal como percebo identico sentimento por 
parte de Vossa Excelencia com rela~ao ao Brasil. 
Senhor Presidente, Vossa Excelencia tornou-se, no 
Brasil, uma personalidade brasileira, por tudo o 
que fez pela Africa e por tudo o que fez pelo 
mundo e sua cultura. Nos o admiramos tambem 
por ter Vossa Excelencia uma qualidade que creio 
ser unica no mundo: um homem de pensamento, 
um intelectual, um poeta - a arte verdadeira
mente mais dificil - veio a ser igualmente um 
grande homem do politico de seu pais, do Africa 
e do Mundo. Creio tratar-se de um coso unico, 
Senhor Presidente. 

Como Vossa Excelencia sabe, fomos os herdeiros 
da Costa da Guine. Guardamos, no Brasil, as 
tradi~oes do Costa do Gui!'le, isto e, do Senegal. 
Temos especial afei~oo por esta parte do Africa, 
e e por este motivo, Senhor Presidente, que o 
Presidente Geisel disse, no dia mesmo de sua 
posse, que o Brasil feria a mesma afei~io e o 
mesmo interesse por seus vizinhos da America 
Latina e pelos da Africa. lsto, Senhor Presidente, 
porque hoje o Atlintico e uma fronteira que nos 
une e nio uma barreira que nos separa. Creio, 
alias, que aprendemos a pensar desse modo ou
vindo as palavras de Vossa Excelencia. Quero 
agradecer muito sinceramente a Vossa Excelencia 
as palavras tao g·enerosas e too profundos com 
que se referiu a minha pessoa, honrando-me com 
esta condecora~ao que ostentarei como titulo 
de africano. Vossa Excerencia sabe que todos nos, 
brasileiros, somos um pouco africanos. Sentimo
nos africanos, pois temos uma personalidade mui
to forte. 

Muito obrigado, Senhor Presidente. 

tecnologia e produtos brasileiros 
Discurso de Azeredo da Silveira, 

na inaugura~iio do pavilhiio brasileiro, na 
em 28 de novembro de 1974 

feira de dacar 

Minhas Senhoras, Meus Senhores, 

A honra que tive em poder acolher o convite 
que me foi feito para visitor oficialmente o Se
negal, soma-se agora o prazer de inaugurar o 
pavilhao do Brasil no I Feira lnternacional de 
Dacar. Serio ocioso discorrer sobre a importancia 
que reveste a iniciativa do Governo senegales, 
hoje concretizada, de fazer celebrar esta Feira 
lnternacional, cuja iinportancia e reconhecida por 
todos. Diria, apenas, que a Feira de Dacar e mais 
uma demonstra~oo do operosidade do povo e do 
Governo deste pais, voltados que estao, como o 
Governo e o povo brasileiros, para essa missoo 
que e, a um tempo, um objetivo e um desafio: o 
desenvolvimento economico-social de suas cole
tividades nacionais. 
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Tal desafio e objetivo constitui um tra~o a mais 
dentro das multiplas afinidades que aproximam 
nossos povos e poises. 0 Brasil esta empenhado, 
como ja five oportunidade de dizt-lo, em transfer
mar os la~os hist6ricos e de amizade que o unem 
ao Senegal, os identidades patenfes de pontos-de
visla quanto a realidade qu' nos cerca e as aspi
ra~ies que nos sio cemuns~ em fundamentos de 
uma renovada e concrefa colabora~io. 
Sem deixar de reconhecer certas dificuldades que 
ainda se antepoem o concretiza~ao das potencia
lidades evidentes que existem para nosso co
mercia reciproco, nao quis o Governo brasileiro 
- nem poderia deixar de ser assim - faltar ao 
que entendeu como sendo de seu dever: partici
par, com pavilhoo proprio, desta Feira lnterna
cional de Dacar. E ora o faz com prazer. 
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A decisao politico do Governo, quanto a partici
pa~ao, somou-se o concurso do classe empresarial 
brasileira, que aqui se encontra, com seus pro
dutos e sua tecnologia - produtos e tecnologia que 
desenvolvemos em urn meio tropical, como tam
bern o e o senegales. Nao se trata, e certo, de 
mostra que englobe a imensa gama de op~oes em 
que hoje se constitui a oferta brasileira de pro
dutos de exporta~ao. ~ apenas uma amostra, mas 
uma amostra que entendemos significativa. Nela 

pusemos o melhor de nossos esfor~os, porque pro
curamos ter uma participa~ao condizente com o 
empenho senegales ao realizar esta Feira. Aqui 
estao nossos homens de Governo e de empresa. 
Fa~o votos para que, investidos dessa fun~ao de 
embaixadores ad hoc, saibam eles, contribuir para 
o estreitamento das rela~oes que, em todos os 
campos, unem o Brasil e o Senegal. 
Com esse espirito, entrego ao publico o pavilhao 
do Brasil no I Feira lntemacional de Dacar. 

arte brasileira de 
de Azeredo do ~:~~~rr~~ volta as origens primeiras 

no lnstituto de Artes do Senegal, em 28 de novembro de 1974, em Dacar 

Serio temerario ensaiar em poucas palavras uma 
analise do que foi a contribui~ao africana a cultu
ra brasileira. Nem e esse o meu prop6sito oeste 
momento. 0 que desejo, sim, e patentear, de for
ma sucinta, mas clara, o apre~o do Brasil pelas 
tradi~oes africanas, o carinho com que cultiva 
a heran~a do ancestral negro, o terno sentimento 
do divida que o brasileiro tern com rela~ao a 
Africa. 
Uma cultura, usada a polavra no sua acep~ao mais 
ampla, compreende toda a experiencia acumula
da por gera~oes, e se revelo nos tecnicas para 
fazer frente ao meio-ambiente e dele tirar o sus
tento, nos tipos de associa~ao que nascem do 
trabalho comum, bern como nos reflexos mentais 
que, atraves das cren~as, tentam interpreter a 
realidade. No forma~ao do cultura brasileira, a 
contribui~ao trazida do Africa, por seus filhos, 
deixou urn indelevel tra~o no processo de adapta
~ao ecol6gica, no sistema associative e no cria~ao 
de costumes. A assimila~ao desses tra~os ocorreu 
de forma tao profunda que, as vezes, e dificil 
reconhece-los. Vai desde a ado~ao de tecnicas 
agricolas as organiza~oes das formas de traba
lho; da sele~ao das especies cultivaveis a culinaria; 
do constru~ao de abrigos a indumentaria; das 
dan~as religiosas ao profano Carnaval; do canto 
popular a musica erudita; da Mitologia a lin-

guogem. As culturas africanos transplantodas para 
0 Brasil nao so nao abandonarom OS descendentes 
ofricanos, como ainda perfilharam os rebentos de 
outros etnias, impondo seus padroes. Por muito 
tempo em nossa Hist6ria, essa influencia come~ou 
no ber~o de coda novo brasileiro, fazendo dele 
urn ser afetivamente mesti~o de ofricano, de indi
geno e de europeu. Gra~as a essa miscigena~ao 
cultural secular, 0 brasileiro e hoje rico de tra
di~oes, de sentimentos e de aspiro~oes tao di
versos, que estao no origem mesma de sua copa
cidade de viver intensa e criativamente. 
Diante de influencias tao complexos e profundos, 
impossiveis de serem medidas, formadoras de urn 
carater national e de uma personalidade basica, 
nao seria cabivel a enumera~ao dos tra~os cultu
rais originarios de tal ou qual cultura, desta ou 
daquela regiao africana. Apenas, no que tange 
ao Senegal, gostaria de relembrar que a vesti
menta islomizada do mulher senegalesa, adotada 
pela baiana, transformou-se em traje tipico do 
mulher brasileira e e usado toda a vez que se 
deseja representor ou rememorar o Pais, no Brasil 
mesmo ou no exterior. 
Aqui estou para testemunhar, mais uma vez, o 
calido ateto que une o Brasil a Africa e o desejo 
de continuar a estreitar sempre o intercambio de 
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pessoas e de ideias, de que tanto ja se beneficiou 
o meu pais. Em reconhecimento do muito que 
sempre recebemos do Senegal no campo cultural, 
deixa o Governo brasileiro, em Dacar, urn artista, 
o gravador Rossini Perez, e urn "atelier" de gra
vura, que ora entrego ao lnstituto de Artes onde, 
estou certo, o trabalho conjunto de brasileiros e 

senegaleses sera propicio e criador, a altura das 
nossas tradicoes comuns. Nossa arte plastica e, 
como tudo mais no Brasil, profundamente devedo
ra a influencia africana. Com esse oferecimento, 
completa-se o ciclo, voltando, por assim dizer, a 
nossa tecnica e nossa arte as suas origens pri
meiras. 

comunicado conjunto 
na Capital se::~~:~: sintetiza decisoes e prop6sitos 

em 28 de novembro de 1974 

0 Ministro de Estado das Rela~oes Exteriores do 
Brasil, Azeredo da Silveira, e o Ministro dos Ne
g6cios Estrangeiros do Senegal, Assane Seck, pre
sidiram, em 27 de novembro de 1974, uma reu
nioo de trabalho de que participaram seus prin
cipais colaboradores. 
Em 28 de novembro, assinaram, em Dacar, um 
comunicado conjunto no qual reafirmaram a ode
sao de seus respectivos Governos aos principios 
de soberania e igualdade dos Estados, ao direito 
dos povos a autodetermina~ao, a independencia 
e ao desenvolvimento. Enfatizaram, de maneira 
especial, sua repulsa a todas as formas de colo
nialismo e de discrimina~ao racial. 
Concordoram igualmente quanto a urgencia de 
uma solu~ao definitive e justa para a questao do 
Oriente Medio, que leve em conta o direito do 
povo palestino a autodetermina~ao e a soberania. 
Reiteraram ser indispensavel, para assegurar a 
paz e o desenvolvimento harmonico de todos os 
poises, tornar efetivo o direito soberano de todos 
os Estados de disporem livremente de seus re
cursos naturais, inclusive nas zonas maritimes na
cionais. 
Manifestaram sua preocupa~ao com a desigual
dade que prevalece nas rela~oes comerciais entre 
poises desenvolvidos e poises em desenvolvimento 
e sublinharam a premencia de que seja promovida 
a estrutura~ao de uma nova ordem economica e 
financeira mundial, na qual os poises em desen
volvimento alcancem participa~oo mais justa e 
equitativa. 
Tomaram nota dos resultados da VI Sessao Espe
cial da Assembleia Geral das Na~oes Unidas sobre 

36 

Materias-Primas e Desenvolvimento, da Conferen
cia Mundial sobre Popula~ao (Bucareste), e da 
Conferencia Mundial de Alimentos (Roma), e acen
tuaram a necessidade de uma coordena~ao mais 
estreita entre os poises em desenvolvimento para 
que seus interesses nacionais sejam reconhecidos 
e efetivamente levados em conta pela comunidade 
internacional. A esse prop6sito, confirmaram sua 
participa~ao na proxima Conferencia de Dacar 
sobre Materias-Primas (de 3 a 8 de fevereiro de 
1975). 
Examinando o processo de descoloniza~ao no con
tinente africano, registraram com satisfa~ao o 
ingresso da Republica de Guine-Bissau na comuni
dade internacional e o estabelecimento, em 20 de 
setembro de 1974, do Governo de transi~ao em 
Mo~ambique, como decorrencia do Acordo que 
assegurara a plena independencia daquele terri
t6rio em 25 de junho de 1975 . 
Em rela~ao aos demais territ6rios ainda sob admi
nistra~ao portuguese, manifestaram sua firme 
confian~a em que as partes diretamente interessa
das concluirao acordos que permitam completa 
descoloniza~ao no mais breve prazo. Reiteraram 
igualmente seu apoio irrestrito a liquida~oo total 
do colonialismo no continente africano, assim co
mo em qualquer outra parte do mundo. 
Com o objetivo de fortalecer e ampliar os la~os 
de amizade entre o Brasil e o Senegal, o Ministro 
Assane Seck e o Ministro Antonio F. Azeredo da 
Silveira consideraram em profundidade as rela~oes 
bilaterais nos campos politico, economico e cultu
ral. 
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Destacaram a necessidade de se preservarem, atra· 
VeS do COOpera~OO mutua, OS Valores culturais 
comuns aos dois poises, bem como de se adota
rem medidas tendentes a expansao do intercom
bio cultural, assim como a um maior conhecimen
to de suas respectivas institui~oes especializadas. 
Convieram em facilitar, dinamizar e diversificar o 
intercombio comercial entre o Brasil e o Senegal. 
Com esse objetivo, o Governo brasileiro coloca a 
disposi~ao do Governo senegales creditos no valor 
de dez milhoes de dolores norte-americanos para 
o financiamento do importa~ao pelo Senegal de 
produtos manufaturados brasileiros. Registraram 
tambem, com satisfa~ao, a intensifica~ao dos con
tatos em nivel empresarial e o interesse manifes
tado por estabelecimentos bancarios em particular 
mais ativamente no. intensifica~ao desse inter
combio. A efiSe prop6sito, concordaram em exa
minar acordos relativos ao fomento de investi
mentos e a coopera~ao no setor do turismo. 
Conscientes do importcincia que revestem os fos
fatos nos economias de seus respectivos poises, 
decidiram recomendar que se conjuguem esfor~os 
no sentido de acelerar a explora~oo do minerio 
senegales e examinaram, com muito interesse, a 
possibilidade de sua exporta~oo para o Brasil. 
Reconhecendo que a atual conjuntura international 
confere as atividades agricolas crescenta priori
dade, salientaram a necessidade de intensificar 
a colabora~oo nesse setor, e assinalaram, em par
ticular, a assistencia tecnica que vem sendo pres
tada pelo Brasil ao projeto de cria~ao de uma 

Escola de Agronomia no Senegal, bem como ao de 
perfura~ao de po~os artesianos. 
0 Ministro Antonio F. Azeredo da Silveira infor
mou, no oportunidade, ao Chanceler senegales, que 
o Governo brasileiro, atendendo ao pedido do Se
negal para que o Brasil colabore na edifica~oo 
de um distrito industrial na cidade de Kaolack, 
se dispoe a oferecer o projeto dessa obra. Adian
tou ainda que tecnicos brasileiros chegarao ao 
Senegal num prazo noo inferior a cento e vinte 
dias. Ao aceitar e agradecer esse oferecimento, o 
Ministro Assane Seck expressou ao Chanceler bra
sileiro a esperan~a de que, uma vez concluido o 
projeto dessa obra, o Governo brasileiro procurar6, 
no medida de suas possibilidades, colaborar nos 
estagios subsequentes de constru~ao e equipamen
to da obra. 
Concordaram igualmente quanto ao estabelecimen
to de uma Comissao Mista de Coopera~ao que, 
englobando todos os programas setoriais, parmi
tiro uma melhor coordena~ao das rela~oes entre 
o Brasil e o Senegal. 
Sua Excelencia o Senhor Ministro Antonio F. Aze
redo da Silveira expressou sua grande satisfa~ao 
pela acolhida calorosa e fraternal que lhe foi 
dispensada, e a sua comitiva; formulou seus agra
decimentos a Sua Excelencia o Senhor Ministro 
Assane Seck e, por seu intermedio, ao Governo e 
ao povo do Senegal. 
0 Chanceler brasileiro renovou o convite feito ao 
Chanceler senegales para visitor o Brasil. 0 con
vite foi aceito com agrado. 
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Entrevista concedida _pelo Mi~istro dl"a' logo franco e aberto de Estado das Relac;oes Extenores, 
Antonio F. Azeredo da Silveira, 

a lmprensa, Radio e Televisiio do Senegal, 
em Dacar, em 28 de novembro de 1974 

Azeredo do Silveira - ~ para mim uma grande 
satisfa~ao ter hoje este contato com a imprensa 
senegalesa. Antes de mais nada, quero reiterar 
aqui o que ja tive ocasiao de manifestar desde 
que cheguei: a incontestavel impressao de pro
gresso e de dinamismo que levarei do Senegal. 
Quero tambem salientar o especial prazer que 
me trouxe esta minha visita a Dacar, onde pude 
verificar, novamente, quao profundos e estreitos 
sao os la~os existentes entre nossos pafses e 
quanto de paralelo ha nos nossas posi~oes inter
nacionais. Somos pafses moderados, mas pafses 
obertos ao mundo. 
No coso do Brasil, sua politico externa e basea
da no que chamamos de "pragmatismo responsa
vel", no ecumenismo e num princfpio que con
sideramos essencial: o princfpio do nao-inter
ven~ao nos assuntos internos dos outros Estados. 
Como resposta a esta posi~ao brasileira, espera
mos sempre, do parte dos outros Governos, o 
respeito recfproco. Achamos que essa e a base 
em que devem assentor as rela~oes internacionais 
de nossos dias. Os Estados devem respeitar-se 
mutuamente, guardando toda a liberdade para 
conduzir os assuntos nacionais de acordo com as 
tradi~oes hist6ricas, o modo de vida e os objeti
vos nacionais. 
Feita esta introdu~ao, estou pronto a responder 
as perguntas que me quiserem formular, qualquer 
tipo de pergunta. 

Radio Senegal - Senhor Ministro: Vossa Exce
lincia acaba de falar sobre o pragmatismo das 

rela~ies intemacionais do BrasiL Conhecemes o 
relacionamento que une seu pais a Portugal. Sa
bemos, igualmente, que Portugal esta agora enga
iado numa politica de descoloniza~io, da qual 
decorreu a independincia de Guin6-Bissau e, como 
o esperamos, decorrera a independincia de outras 
paises, tais como Mo~ambique e Angola. Como 
vi Vossa Excelincia o relacionamento do Brasil 
c:om esses futuros paises da Africa e como encara 
a colabora~iio brasileiro-africana c:om esses paises 
lusofonos, se assim posso me exprimir? 

Azeredo do Silveira - De infcio, quero dizer 
que a politico exterior brasileira e pragmatica 
porque procure considerar a realidade interna
tional tal como ela se apresenta, e e responsavel 
porque e etica. Em outras palavras, temos uma 
posi~ao nacional de acordo com as nossas tradi
~oes e com a nossa maneira de viver. 0 pragmatis
mo noo nos obriga a aceitar tudo; leva-nos, isto 
sim, a fazer urn esfor~o para compreender tudo, 
0 que e d1ferente. ~ preciso entender OS outros, 
ter com eles la~os de amizade, mas e preciso, 
tambem, conserver a autenticidade national. ~ o 
que o Brasil procura fazer. 
A respeito de nossas rela~oes com a Africa, o 
Presidente Geisel declarou, assim que tomou pos
se, que as duos prioridades do politico exterior 
do Brasil seriam as rela~oes com os poises do 
America Latina e com os poises do Africa. Sa
liente-se, no particular, que o Brasil se considera 
urn pais que, sendo muito latino-americano, e 
tambem urn pais africano. Temos uma enorme 
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popula~oo de origem africana que e completa
mente brasileira e que, de um modo geral, exer
ceu uma influencia decisiva no mentalidade do 
brasileiro. Mesmo OS que noo sao de origem 
africana, os que noo tern sangue africano, absor
veram, desde a infancia, uma influencia que lhes 
do urn car6ter psicologico mesti~o. Creio que isto 
e muito importante para o Brasil. Trata-se de urn 
fato too importante quanto diffcil de apreender. 
As pessoas devem ir ao Brasil para compreender 
esse fenomeno. Do ponto-de-vista racial, temos 
uma mensagem a transmitir: nao possuimos ne
nhum sentimento racista. A esta evidencia tern 
de ser dada a importancia de que se reveste. Dai 
decorre a convic~ao de termos, coda vez mais, 
la~os ainda mais profundos com a Africa. 
Por que escolhemos o Senegal para efetuar a 
primeira visita do Ministro das Rela~oes Exterio
res do Governo do Presidente Geisel a Africa, 
quando diversos outros poises africanos tambem 
nos convidaram? 
Se assim decidimos, e porque o Senegal ocupa, 
para nos, urn Iugar de destaque. Com efeito, a 
popula~oo brasileira de origem africana veio so
bretudo do Golfo do Guine. 0 que no Brasil cha
mamos de tradi~oo guineense do nossa cultura 
afro-brasileira e, no verdade, heran~a de tradi
~oes principalmente senegalesas, que tanto in
fluencia tiveram e no qual se alicer~am os la~os 
tradicionais que unem nossos poises. 0 Brasil, 
alios, estabeleceu rela~oes com o Senegal desde 
que o Senegal conquistou sua independencia. Ha, 
igualmente, uma razao de especial importancia, 
isto e, o fato de ter sido o Presidente do Senegal, 
o Presidente leopold Senghor, quem melhor ex
p!icou, no nossa opiniao, o papel que a Africa 
vai ter, e alios jo tern, e tero coda vez mais, nos 
assuntos do mundo inteiro. ~ tambem quem, com 
tanto clareza e profundidade, avaliou as rela~oes 
do Africa com a Europa e com a America latina, 
em particular com o Brasil. 
Nesta nova fase do politico exterior brasileira, 
tomamos a decisao de escolher a cidade de Dacar 
para transmitir nossa mensagem. E creio que ela 
foi bern clara: somos a favor do descoloniza~ao, 
noo apenas no Africa, mas em todo o mundo. ~ 
importante salientar que somos contra a coloni
za~ao ern qualquer parte do mundo, inclusive no 
Americu latina. Somos a favor do emancipa~oo 
de todos os territorios sob dominio estrangeiro e, 
como disse antes, somos tambem anti-racistas. 
Creio que a coopera~ao entre o Brasil e a Africa 
dora frutos surpreendentes, pois nao so temos 
algo para dar, como temos igualmente muito a 
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receber. Temos, pois, o espirito e a possibilidade 
de receber essa contribui~ao africana de maneira 
construtiva. 
Nao somos urn pais com urn destino de ingeren
cia nos outros. 0 Brasil faz enormes esfor~os para 
se desenvolver, mas 0 povo brasileiro e urn povo 
simples, e tern um denominador comum muito 
forte: nao e um povo pretensioso e nao 0 sera 
nunca. Nos - os poises em desenvolvimento -
sempre somos alva do suspicocia dos poises indus
trializados. Talvez por causa dos preconceitos 
existentes em rela~ao a capacidade de sermos 
concretos e de termos a consciencia das posi~oes 
que defendemos. Nesse sentido, creio que o esfor
~o que nos - poises em desenvolvimento - de
vemos fazer e justamente o de dar um exemplo 
de racionalismo, de capacidade de trabalho e de 
for~a consciente. ~~ alios, dentro deste espirito, 
que desejamos fazer no Africa tudo o que puder
mos fazer, de acordo com as nossas possibili
dades. 

Radio e TV do Senegal - Senhor Ministro: seu 
pais tem sido ate agora observador no Grupo 
dos Niio-Aiinhados. Pretenderci o Brasil tornar-se 
membro integral desse Grupo? Caso contrcirio, 
poderia Vossa Excelencia indicar os obstciculos 
que se oporiam a entrada do Brasil no referido 
Grupo? 

Azeredo do Silveira - Pergunta delicada. Meus 
parabens. Vou seguir seu metodo, ou seja, vou 
usar de toda franqueza para lhe responder. lsto 
porque acho que e uma posi~ao muito sa para 
os poises em desenvolvimento. Encaramos a po
si~oo do Terceiro Mundo sobretudo como uma 
posi~ao dos poises em desenvolvimento. Por que? 
Porque acreditamos que todas as nossas popula
~oes estoo com pressa de crescer. A dificuldade 
de seus Governos e a de estar sempre em condi
~oes de poder responder a essas necessidades, too 
essenciais. 
No que diz respeito ao Brasil e o Grupo dos Poises 
Noo-Aiinhados, devo dizer que nossas rela~oes 
soo otimas e que o Brasil encontra-se sempre nu
ma posi~ao favorovel a aprova~ao das propostas 
do Grupo. Esta e a nossa orienta~ao e e, tambem, 
o que explica estarmos precisamente estudando 
a maneira de refor~ar nossa representa~ao junto 
ao Grupo dos Noo-Aiinhados. 
Sobre o mesmo assunto, porem, fazemo-nos, 
no Brasil, a seguinte pergunta: estar no Grupo 
dos Nao-Aiinhados nao sera, talvez, uma forma 
de estar tambem "alinhado" com alguma coisa 
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e de maneira ate mesmo demasiadamente auto
matico? 
Seja como for, estamos reexaminando esse tema 
e nosso pensamento corresponde a uma posi~ao 
de abertura. De urn modo geral, alias, temos 
apoiado os projetos e as ideias dos poises nao
olinhados, no medida, e evidente, em que coinci
dam com nossos interesses nacionais. Nao ha urn 
so pais que renuncie aos seus interesses nacio
nais. 0 que se pode fozer e harmonizer OS inte
resses nacionais. No coso do Brasil e de poises 
do Africa, por exemplo, ha uma enorme area de 
coincidencia. Muito facil e, pois, harmonizer OS 

respectivos interesses nacionais. Mas, por outro 
lado, ocorrem exemplos de grandes dificuldades. 
Veja-se, por exemplo, o problema dos recursos 
naturais. Foi ele considerado pelos Poises Nao-Aii
nhados dentro de urn enfoque tal como se o Grupo 
dos Nao-Aiinhados fosse urn grupo de poises 
desenvolvidos. 
A caracteristica essential de nossos tempos e a 
de que os poises em desenvolvimento come~am 
a comandar seus recursos naturais. Este e urn 
marco do mais alta importancia. No America La
tina, ou no Africa, todos os recursos naturais 
eram controlados do exterior. Agora, esses re
cursos come~am a ser comondados por nos. Nao 
podemos oceitar a ideia de que noo temos o 
direito soberano de explorar nossos pr6prios re
cursos, de que devemos consultor outros para 
saber se estamos autorizados a proceder a tal 
ou qual explora~ao. Se assim procedermos, mais 
odionte teremos que consultor tombem as super
potencies. Nao devemos simplificar as coisas. ~ 
preciso considerar o foto dentro de sua comple
xidade. ~ preciso, igualmente, estar muito atento 
para o perigo dos grupos de pressao: simplificar 
os problemas que sao, no sua essencia mesma, 
complexos. Digo-lhes isso com toda sinceridade. 
~ muito perigoso simplificar o que e complicado. 
Conhe~o o problema do Africa, creio conhece-lo. 
Sei perfeitamente que sob o manto do solidarie
dade ha uma enorme quantidade de posi~oes di
ferentes que nos, brasileiros, compreendemos. lsto 
porque participamos do intimidade do Africa. E 
e nesse mesmo espirito que pe~o aos africanos 
entender as diferen~as que temos em nossas re
gioes no America latina. A realidade latino-ame
ricana nao deve ser simplificada aos olhos afri
canos. Sem essa compreensao, a Africa sera es
tranha o America latina. A Africa deve, ao con
trcirio, entror no intimidade dos problemas latino
omericanos para sober analisa-los e para ter po
si~oes de verdadeiro ofeto e solid.ariedade, frutos 

do compreensao intima dos problemas e nunca 
decorrencia de simplifica~oes superficiais. 

le Soleil - Senhor Ministro: outro dia, no aero
porto, Vossa Excelincia se felicitou de que o 
Brasil tivesse conseguido uma mistura muito feliz 
de povos. Ainda ha pouco, disse que niio era ra· 
cista. Gostariamos entiio de saber como pode o 
seu pais manter rela~oes diplomaticas com a 
Africa do Sui, que sustenta o "apartheid'' como 
doutrina? 

Azeredo do Silveira - 0 Brasil e visceralmente 
contra o "apartheid". Achamos que o "apartheid" 
e uma oberro~ao, umo otitude contraria a todos 
os volores humanos mois essenciois. Os senti
mentos mois profundos do ser humono sao contra 
o "apartheid". Monifestei-me nesse sentido, alias, 
e de forma muito elora, no discurso que pronun
ciei no Assembleia Gerol dos No~oes Unidos, este 
ano, oo obrir o debate gerol. Posso reofirmor que 
fui muito cloro. 
Montemos relo~oes com a Africa do Sui, e verda
de. Temos ali umo Emboixodo, porem sem Embai
xodor. La se encontra, openos, urn Encorregodo 
de Negocios. Sei que o Brasil foi ocusodo de ter 
elevodo a Emboixodo suo lega~ao no Africa do 
Sui. Se ossim ocorre, e porque o Brasil nao mois 
possui Lego~oes, forma de represento~ao diplo
matico que esta em vias de extin~ao no mundo 
inteiro. 0 proprio Senegal, se nao me engono, nao 
montem lego~oes. 0 Brasil seguiu esto tendencia 
universal e tronsformou as lega~oes que ainda 
montinho em Emboixodos. 0 que houve foi umo 
atuolizo~ao diplomatico institutional. 
Nossos relo~oes com a Africa do Sui sao, diria 
eu, corretos, porem nao estreitos. Quem as quo
lificor de outro forma estora cometendo, oi tom
bern, o grove erro do simplifico~ao. 

Reconhe~o, e sem hesito~oes, que o Brasil teve 
que pogor urn pre~o pelos lo~os de omizode que 
o ligom a Portugal. Do mesmo forma, muitos 
poises ofriconos pogom urn pre~o de ocordo com 
o grau de suos rela~oes com as ontigos metro
poles. 
Ha que entender, porem, o sentido dos nossas 
relo~oes com Portugal. Portugal e muito menor 
que o Brasil. Nunca tivemos rela~oes de subordi
no~ao a Portugal desde nosso independencia. Nao 
temos nenhum elo economico que nos prendo a 
Portugal. Nao somos sotelitizodos por Portugal. 
Nunco o fomos. Nutrimos, isto sim, umo ofei~ao 
todo especial por Portugal, porque tivemos com 
Portugal umo experiencio singular. Forom os 
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proprios portugueses que nos deram as condi~oes 
para a independencia porque Napoleao invadiu 
Portugal e a Coroa portuguese transferiu-se para 
o Brasil. Todos os direitos de Na~ao foram entoo 
dodos ao Brasil, pois era do interesse de Portugal. 
Creio ser o Brasil o unico pais do mundo que pas
sou por essa experiencia, muito construtiva para 
nos, alios. A este proposito, creio tambem que 
todos os africanos reconhecem nos portugueses 
uma ' qualidade: noo serem racistas. Podem ter 
outros pecados, mas noo o do racismo. Nos, bra
sileiros, muito devemos a Portugal. Creio ser o 
Brasil o unico pais novo de grandes dimensoes 
onde se fala uma unica lingua, de Norte a Sui, de 
Leste a Oeste. Este e, sem duvida, um extraor
dinorio fator de unidade, que devemos a Portugal. 
Guardamos um sentimento de gratidoo pelas va
rias coisas que Portugal fez no Brasil, mas, como 
jo disse antes e repito agora, somos totalmente 
a favor do descoloniza~oo. 
Sentimo-nos muito felizes, nesse sentido, por ter
mos reconhecido Guine-Bissau de pronto e ate 
mesmo antes de Portugal. Estamos igualmente 
muito contentes de ver que Angola caminha em 
dire~tio a sua independencia e que Mo~ambique 
jo tem um Governo de Transi~oo ate alcan~ar sua 
plena independencia. Acreditamos que esse pro
cesso voi continuer, do mesma maneira que cre
mos que a responsabilidade essencial do processo 
esto nos moos do popula~oo de Angola e de Mo
~ambique, assim como esteve nos moos do popu
la~oo de Guine-Bissau. Nosso pensamento e de 
que essa vontade dos povos deve ser respeitada 
e noo pode ser subordinada a outros interesses. 
Esta e a posi~oo do Brasil. 

Agencia de lmprensa Senegalese - Senhor Mi
nistro: Vossa Excelencia acaba de passar alguns 
dias aqui, onde teve ocasiiio de se entrevistar 
corn o Presidente da Republica e com outros 
membros do Governo senegales. Poder-nos-ia di· 
zer, em primeiro Iugar, quais suas impressoes so
bre o Senegal? E, em segundo Iugar, quais os 
resultados concretos dessa visita? Sabemos que 
Vossa Excelencia veio com a inten~iio de frazer 
a contribui~iio do Brasil ao desenvolvimento do 
Senegal. Em que medida? 

Azeredo do Silveira - Minhas impressoes sabre 
o Senegal? Para minha mulher e para mim esta 
visita ao Senegal e uma especie de sortilegio. 
Sentimo-nos, o tempo todo, como se estivessemos 
no nossa propria coso, em olgumo porte do Brasil. 
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Minho vinda a Docar foi para mim umo experiin
cia extraordinaria. Aqui muito aprendi. Entrei na 
intimidade dos sentimentos africanos, ja que tal
vez seja este o destino do Senegal: o de ser um 
pais universal, um pais de cultura, um pais de 
pesquisa. ~ tambem um pais de gente que tem 
a necessidade intelectual de participar dos gran
des problemas universais. Um pais que ja absor
veu as contradi~oes que tivemos no Brasil: as con
tradi~oes tribais, as contradi~oes dos que vieram 
de vorias partes do Africa e do Mundo. 0 Senegal 
pode fazil-lo, e por isso tem hoje uma visoo uni
versalista. Mas, creio, que ate mesmo os proble
mas africanos e regionais, too complicados e com 
mecanismos too sensiveis, sao vistas pelo Senegal 
com olhos que tem, tambem, sua parcela de 
emo~oo. Temos todos o nosso grau de emo~oo, 
o que explica que noo possamos ser exclusive
mente racionalistas. Nem mesmo no linguagem 
corrente conseguimos nos destituir de toda e qual
quer emo~ao. Quando falamos das coisas mais 
simples, ho sempre um elemento emocional. 0. 
mesmo ocorre aqui com o povo senegales. Mas, 
alem disso, deve-se salientar que se trata de um 
povo especial: uma elite de gente com os olhos 
obertos, capaz de compreender. 
0 Senegal vai ter uma enorme missoo de paz e 
de compreensoo a reolizar no Africa, principal
mente nesta parte do Africa, assim como no pro
cesso de emancipa~ao dos territorios portugueses 
do Africa. Os senegaleses sabem, eu o constatei, 
que os problemas existentes hoje no Africa sao 
problemas que foram resolvidos apenas em parte 
e por isso permanecem. ~ necessaria ser realista, 
e preciso antever que, com a emoncipa~Cio dos 
territorios portugueses, alguns desses problemas 
poderoo ser reotivados. Estou certo de que, em 
decorrencia, o papel de poises como o Senegal 
vai ter uma importancia decisiva. 
Os resultados concretos de meu encontro com o 
Presidente Senghor, que qualificaria de verdadei
ramente extraordinorio, sao decorrencia direta 
do absoluta franqueza com que Sua Excelencio 
me falou. Os Senhores o conhecem bem. ~ um 
homem de uma rocionalidade extraordinaria, um 
homem de uma visoo muito profunda. Disto estou 
convencido. Foi, olios, o que tive ocasioo de lhe 
dizer quando apresentei meus agradecimentos 
pelo alta condecoro~oo com que ontem me hon
rou. Lembrei-lhe que, em boa porte, lhe somas 
devedores do importancia dos la~os que unem o 
Brasil oo Senegal, e isto em decom!ncia de um 
fato ins61ito: creio que o Presidente Se11ghor 6 
o unico poeta que conseguiu ser um grande ho-
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mem politico. ~ uma combina~oo do qual noo co
nhe~o nenhum outro exemplo. 
Os resultados destas entrevistas, primeiro com o 
Senhor Presidente do Republica, segundo com o 
meu colega, o Ministro dos Neg6cios Estrangeiros, 
meu caro amigo Assane Seck, foram muito im
portantes posto que falamos com total franqueza. 
Falamos, no verdade, como irmoos. Houve mo
mentos em que tivemos de enfrentar divergencias 
mas o fundamental e que os resultados dos nos
sos entendimentos estoo of para provar o quanta 
foram uteis nossas conversa~6es. Esses proficuos 
e cordiais entendimentos caracterizaram tambem 
meu encontro com o Senhor Primeiro-Miriistro 

que me recebeu de regresso de uma Iongo sessoo 
no Parlamento onde acabava de ler sua Mensa
gem, do qual estou levando o texto completo para 
meu Presidente, a fim de que possa conhecer o 
Programa de Governo do Senegal. Tenho certeza 
de que sera certamente uma mensagem de grande 
alcance. 
Em resumo, diria que o primeiro beneficia desta 
visita e que ela produziu resultados concretos. 
No passado, estudamos demasiadas coisas. Fomos 
talvez muito ambiciosos. ~ possfvel que tenhamos 
feito promessas recfprocas que noo podfamos con
cretizar a curto prazo. Daqui por diante sera o 
contrario: vamos come~ar a fazer coisas. 
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Discursos do Ministro de si lvei ra e soares 
Estado das Rela~iies Exteriores 

d;~::e~s!'· d:n~~~~;i~:: examinam rela~oes 
e do Mm1stro dos Negoc1os Y 

Estrangeiros de Portugal, M6rio Soares, 

1 
b .

1 
• 

pronunci~dos no Pa16ci~- das Necessidades, uso- ras1 e1ras 
em L1sboa, por ocas1ao do banquete em 

homenagem ao Chanceler brasileiro, em 2 de dezembro de 1974 

discurso de azeredo do silveira 

Excelentissimo Senhor Doutor Mario Soares, Mi
nistro dos Neg6cios Estrangeiros de Portugal, 

A visita que ora fa~o a Portugal, atendendo ao 
honroso convite que me fez o Governo portugues, 
por intermedio de Vossa Excelencia, tem um signi
ficado todo especial para as rela~oes entre nossos 
Governos. ~ esta a primeira visita feita pelo Chan
celer de um dos poises ao do outro, no quadro 
das consultas regulares institucionalizadas pelos 
Acordos que nos unem, desde que em ambos se 
mudaram os dirigentes governamentais no inicio 
do corrente ano. ~. assim, a primeira oportunidade 
que se nos oferece para uma ampla avalia~ao con
junta de nossas respectivas posi~oes sobre os pro
blemas capitais do atualidade e das nossas rela
~oes bilaterais, conforme interpretadas pelos ho
mens que, no momento, dirigem os nossos poises. 
E os resultados dessa analise cooperativa ja os 
antecipamos de irrecusaveis beneficios. 
Falor do amizade luso-brasileira, dos la~os tradi
cionais que aproximam os dois povos, do natureza 
especial de nossas rela~oes, e ja uma dificil 
tarefa para quem quer ultrapassar o vocabulario 
dos lugares-comuns. Tudo ja foi dito e redito, para 
louvar e relouvar a nossa intimidade, proclamada 
exemplar. Assim passamos, quase sem disso nos 
apercebermos, da descri~ao de nossas semelhan~as 

ao lirismo sobre elas; desse, ao ritual dos protes
tos de cmizade e dessa liturgia declarat6ria ao 
mito do automatica identifica~ao de nossos senti
mentos e objetivos. 

mudan~as substanciais 

Os ultimos anos viram em nossos respectivos poi
ses mudan~as substanciais que representam alte
ra~oes qualitativas no maneira de encarar e pro
curar resolver o problema do homem no sociedade 
nacional. No Brasil, a Revolu~ao permaneceu viva 
e continua. Nao nos entrincheiramos num "thermi
dor'' confortavel e ambiguo. E esse tem sido o se
gredo de nossa capacidade de nos renovarmos, 
com continuidade de principios, e de enfrentarmos, 
com agilidade e eficocia, os problemas contempo
roneos a coda nova fase de nossa Hist6ria. 
Em Portugal, nao e menor a transforma~ao por 
que passa o Pais e, nesse quadro cambiante, e 
natural que os amigos que somos, brasileiros e 
portugueses, e que nao queremos deixar de ser, 
continuemos a nos encontrar com frequencia para, 
com serena determina~ao, trocarmos ideias, fazer
mos avalia~oes conjuntas e estudarmos possiveis 
caminhos para que a nossa solidariedade se 
exer~a. 
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A vasto trama de identidades culturais e o subs
trata de Hist6rio comum que nos une parece tor
nor inelutavel a aproxima~ao entre os nossos po
vos, mas essa aproxima~ao sera mutuamente pro
ficua apenas no medida em que reflita, tambem, 
interesses nacionais convergentes. 

rumos da politico externa brasileira 

Ao assumir o Governo do Brasil no mes de mar~o 
ultimo, o Presidente Ernesto Geisel definiu muito 
claramente os rumos e as prioridades do politico 
externa de seu Governo. Como nao podia deixar 
de ser, urn papel relevante e especial foi dado 
ao nosso relacionamento com Portugal. Desde 
entao, vern o Governo brasileiro reiteradamente 
explicitando que o nosso relacionamento com qual
quer pais deve fundar-se, do mais inequivoca ma
neira, nos principios do direito de coda povo a 
outodetermina~ao e no obriga~ao irrestrita de nao
interven~ao de um Estado nos neg6cios infernos 
do outro. Sobre essas bases, estamos dispostos a 
buscar, sem preconceitos, a coopera~ao com os 
poises que repartam conosco essas diretrizes ba
sicas, com vistas a identificar as areas de coinci
dencia, a ampliar as faixas de convergencia e a 
reduzir, pela negocia~ao, os pontos de divergencia 
nas nossas politicos externas. Tais criterios cons
tituem a norma geral para a atua~ao diplomatica 
brosileira, que se desprende, assim, das expecta
tivas de olinhamentos outomaticos ou rotineiros. 
Aplicados as nossas rela~oes com Portugal, esses 
criterios de validade gerol revelam sua ocurada 
pertinencia. Desde que saibamos respeitarmo-nos, 
uw.a avalia~ao desinibida e franca das convenien
cias e dos interesses nacionais dos nossos respec
tivos paises revela que sao inumeras as conver
genc:ias naturais entre nos e, por conseguinte, as 
possibilidades de c:oopera~ao entre nossos Go
vernos. 
Por essos razoes, estou certo de que serao de 
grande 11alia os resultados desta visita. Ao calor 
do amizade espontanea que une os nossos dois 
povos, sei que corresponde o desejo sincero de 
nossos Governos de ressaltar nossas afinidades 
naturais e nossos interesses nacionais conver
gentes. 

Senhor lvlinistro, 

No passado, quando brasileiros e portugueses nos 
encontravamos, havia sempre nitido o sentimento 
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da unicidade da rela~oo estabelecida pelo fato 
muito relevante de constituirmos, entao, as unicas 
Na~oes de lingua p_ortuguesa no mundo. De ha 
alguns anos para co, porem, esse calido sentimen
to que nos tornara espontaneamente fraternos vi
nha-se mesclando de crescente desconforto. 
De uma parte, havia coda vez mais a consciencia 
de que urn irmao ausente se encontrava afastado 
do nosso dialogo, o irmao africano, de idioma luso, 
tao perto de nos, brasileiros, sob tantos aspectos. 
Confrangia-nos nao lhe podermos estender a mao, 
dar-lhe compreensao e auxilio, nos que viveramos, 
em outras eras, o drama que era e e ainda o seu, 
o de juntar a nacionalidade a soberania. 

descoloniza~ao nos territorios africanos 

Foi, pois, motivo de particular alegria para o Povo 
e o Governo do Brasil ver a decisao com que o 
novo Governo de Portugal - e o Brasil foi o pri
meiro a reconhece-lo, permito-me relembrar aqui 
- encarou o problema do descoloniza~ao nos ter
rit6rios de expressao lusa no Africa. Para o be
neficia de todos, formulamos nossos ardentes 
votos no sentido de que o processo de descoloni
za~ao possa seguir o curso pacifico que lhe sou
beram dar, desde a Revolu~ao de abril, tanto as 
autoridades portuguesas quanto os lideres dos 
movimentos de emancipa~ao nacional nos diversos 
territ6rios sob administra~ao portuguesa no Afri
ca. Estamos certos de que essa via, no atual 
contexto das rela~oes entre as partes envolvidas, 
conduzira aos melhores e mais rapidos resultados, 
sobretudo para as popula~oes africanas, que tao 
duramente sofreram ao Iongo de tantos anos de 
luta armada. 
0 Brasil se sente naturalmente solidclrio com as 
novas Na~oes afric:anas de expressiio portuguesa. 
Nao fazi-lo seria renegar sua propria realidade 
nac:ional. Se somos portugueses pelo sangue, tam
bem pelo sangue somos africanos. Nossos ances
trais sao os mesmos anc:estrais clos que, hoje se 
querem reunir a nos, como Na~oes livres na co
munidade international. 
Nunca sera demais recontar essa inestimavel con
tribui~ao portuguesa para a solu~iio de um dos 
mais graves problemas que tern defrontado a 
Humanidade - o flagelo da discrimina~iio racial. 
No Brasil, Portugal lan~ou as bases de uma so
ciedade multirracional aberta a mesti~agem a tal 
ponto que somos hoje, provavelmente, a mais 
largo popula~ao mesti~a do mundo. Dessa mesti-
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~agem nos orgulhamos, pois de nos fez o povo 
variado e rico que somos e nos permite sentirmo
nos autenticamente parte tanto das culturas lusa 
e europeia, quanta das africanas. 

Senhor Nlinistro, 

Nestes dois dias de conversa~oes, estaremos exa
minando, em conjunto, os principais aspectos das 
rela~oes luso-brasileiras em todos os setores. Estou 
certo de que nossos entendimentos estarao mar
codas pela cordialidade que brota sincera entre 
nos. Formula votos para que seja benefico o nosso 
intercombio de ideias e para que dele saiamos 
mais enriquecidos pela compreensoo mutua dos 
reais interesses de nossos poises. Nossas conver
sa~oes certamente revelaroo quanta existe de 
permanente e de naturalmente convergente nos 
rela~oes entre o Brasil e Portugal. 
Por seu intermedio, Senhor Ministro, quero agra
decer ao Governo portugues a oportunidade que 
me proporcionou de, mais de uma vez, sentir de 
perto a acolhedora hospitalidade do povo portu
gues. A esse povo, ao qual nos sentimos ligados, 
dirijo a mensagem de amizade do povo brasi
leiro. 
Ergo minha ta~a em sauda~ao ao Excelentissimo 
Senhor Presidente do Republica, General Francisco 
do Costa Gomes, e bebo pela paz e prosperidade 
do Na~oo portuguesa e pela felicidade pessoal de 
Vossa Excelencia e do Excelentissima Senhora 
Mario Soares. 

Muito obrigado. 

discurso de mario soares 

Senhor Ministro das Rela~oes Exteriores, 
Senhora Azeredo do Silveira, 
SenhorP.s Embaixadores, 
Senhores Ministros, Excelencias, 

Desejo saudar Vossa Excelencia em nome do Go
verna portugues, ao recebe-lo em Portugal dentro 
do jc:i Iongo tradi~ao de encontros anuais entre 
os Ministros das Rela~oes Exteriores do Brasil e 
dos Neg6cios Estrangei ros de Portugal. 
0 Portugal renovado que Vossa Excelenc:ia veio 
enc:ontrar nasc:eu de um movimento militar que 
interpretou o profundo sentir da alma c:oletiva do 
povo e que est6 a trabalhar afincadamente para 
a constru~iio de um pais livre e democratic:o, 

onde seJam respeitados os direitos inalien6veis da 
pessoa humana e as liberdades fundamentals e 
onde impere a Justi~a SociaL 
0 25 de abril surgiu como. um movimento espon
toneo e autentico do "Povo em Armas", para resti
tuir a Portugal a sua verdadeira imagem e levar 
o seu povo ao culto dos valores internacionalmente 
consagrados do humanismo, do liberdade e do 
justi~a social. Liberto Portugal dos sonhos irreo
listas de urn colonialismo esteril, e devorador das 
suas pr6prias energias, abriu-se de novo a convi
vencia fraterna com todos os povos, de que um 
periodo obscurantista e retr6grado o tinha peri
gosamente afastado. Com decisio e com coragem 
Portugal procura agora integrar-se no mundo com
plexo do nosso tempo. 
As For~as Armadas portuguesas, secundando a 
luta sem treguas promovida durante anos e anos, 
pela resistencia dos militantes portugueses da 
liberdade, forjaram ao Iongo de treze anos de 
guerros coloniais uma nova consciencio civica. 
Foi essa nova consciencia civica - fenomeno cole
tivo que e extremamente original e tern causado a 
admira~oo de observadores estrangeiros - que 
numa madrugada de esperan~a os levou a inter
pretar a vontade do povo portugues, pagando com 
a nova liberdade reconquistada a divida contraida 
para com o povo em maio de 1926. 

Senhor Ministro, 

E sabido que Portugal se encontra a bra~os com 
tarefas ingentes herdadas de uma situa~ao trc:i
gica que recebemos dos Governos ditatoriais an
teriores. Ao mesmo tempo estamos a procurar 
construir as estruturas sociais, economicas e po
liticos de uma autentica democracia pluralista 
prosseguindo a passos largos e firmes uma poli
tico irreversivel de descoloniza~oo. 

tarefas prioritcirias 

As tres tarefas prioritarias da democratiza~ao do 
pais, da descoloniza~ao dos territ6rios sob admi
nistra~ao portuguesa e do reconversoo economica 
de Portugal, exigem de todos grandes esfor~os 
para podermos corresponder aos anseios do nosso 
povo, que como todos os povos, deseja viver em 
paz, em justi~a, em liberdade e, se possivel, no 
prosperidade. 
Para essa nova gestao chegar a born termo, esta
mos a dar o melhor do nosso esfor~o e o entusias
mo dos nossos cora~oes libertos. Estamos certos 

47 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

de que os poises amigos, e a quem nos ligam rela
~oes intimas e fortes e duradouros la~os, com
preendem esse esfor~o de renova~ao e entendem 
o sentido exato de uma revolu~ao em marcha, que 
por defini~ao constitui um processo dinamico. A 
impaciencia que e em si salutar pode por vezes 
confundir-se com a precipita~ao ou com a ansia 
exclusiva de satisfa~ao do imediato, esquecendo-se 
que a constru~ao de um pais ultrapassa os desejos 
dos homens, tantas vezes condicionados pelo sim
ples egoismo, e tantas outras limitados por cir
cunstancialismos exteriores. 
As rela~oes de amizade firme estabelecidas entre 
pessoas ou entre poises tern como base o fato 
natural da diversidade e as regras do respeito 
mutuo. 

realidade historica irreversivel 

Sabemos, Senhor Ministro, que do outro lado do 
Atlantica contamos com a compreensao do Brasil 
a quem nos ligam fortes la~os e identidades tao 
profundos que se consubstanciaram numa comu
nidade luso-brasileira autentica que ultrapassa 
todas as formas e todos os textos. Essa comuni
dade, na sua essencia intrinseca e espiritual, he
ran~a comum de um mesmo passado vivido no 
culto de identicos valores morais, na lingua co
mum, nos tradi~oes que a singularizam, na defi
ni~ao juridica que os homens sao compelidos a 
ir-lhe atribuindo, e uma realidade historica irre
versivel. 
Essa comunidade, mesmo antes da sua realiza~ao 
cabal e ultima, existiu sempre como realidade in
tuida, nao consciente e nao racionalizada, no in
consciente coletivo dos nossos dois povos. E um 
substrate espiritual de tal modo forte que me 
atrevo a pensar que poderia sobreviver a todas 
as crises, a todos os afastamentos ideologicos ou 
politicos e a todos os alheamentos intencionais 
dos homens. Trata-se de algo que temos de vita
lizer com as razoes e os interesses incontestaveis 
que o mundo atual est6 a exigir de nos. 
Esse sentimento de comunidade e tao constante 
entre o Povo brasileiro e o Povo portugues que 
o proprio programa do movimento das For~as 
Armadas o consagrou num dos seus pontos fun
damentais de politico externa ao decidir empe
nhar-se no "refor~o da comunidade luso-brasileira 
em termos de eficiencia pratica". 
Muito temos pois para realizar em comum e muito 
poderemos construir, brasileiros e portugueses, 
lado a lado, se soubermos manter a nossa unidade 
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essel!cial, alice~ada na admissiio da diversidade 
e do respeito mutuo. Mormente nesta fase em que 
Portugal est6 a reconhecer o direito a que novas 
na~oes de expressao lusiada, saidas das suas anti
gas colonies, se insiram por direito propria e com 
complete independencia no comunidade interna
cional. 
Senhor Ministro, nao quero alongar-me mais, nem 
cansar Vossas Excelencias com palavras desne
cessarias. Mais do que as palavras, o calor do 
amizade que une o Brasil e Portugal est6 pre
sente neste memento e para sempre. 
Ao brindar pelas prosperidades do povo brasileiro 
desejo saudar o Presidente do Republica do Brasil, 
General Ernesto Geisel, e beber pelas felicidades 
de Vossa Excelencia e Sua Excelentissima esposa 
que tanto nos honram com a sua presen~a. 

declara~ao conjunta 
assinada em lisboa, 
em 3 de dezembro de 197 4 
"Reafirmando a tradi~ao dos encontros anuais, o 
Ministro das Rela~oes Exteriores do Brasil, Antonio 
F. Azeredo do Silveira, visitou Portugal de 2 a 4 
de dezembro corrente, a convite do Ministro dos 
Neg6cios Estrangeiros, Dr. Mario Soares. 
Durante a sua permanencia, foi recebido por Suas 
Excelencias o Presidente do Republica, General 
Francisco do Costa Gomes e o Primeiro-Ministro, 
Brigadeiro Vasco dos Santos Gon~alves, que lhe 
ofereceu um almo~o no sua residencia oficial. 
0 Ministro das Rela~oes Exteriores avistou-se com 
o Senhor Ministro do Economic, Dr. Rui Vilar, com 
quem ventilou os problemas do coopera~ao eco
nomica luso-brasileira. 
1 . No decurso das conversa~oes no Ministerio 
dos Neg6cios Estrangeiros, os dois Ministros five
ram uma largo, franca e proveitosa troca de im
pressoes sobre os principais problemas do situa~ao 
politico internacional e examinaram o estado atual 
das rela~oes luso-brasileiras, tendo acordado me
didos para o seu estreitamento. 
2. Reafirmaram o car6ter especial das rela~oes 
luso-brasileiras decorrente dos la~os historicos, 
culturais, lingi.iisticos e etnicos que unem os dois 
povos e concordaram, visando a coordena~ao de 
a~oes comuns no contexte do solidariedade e do 
espirito caracteristico de uma verdadeira comuni
dade, em refor~ar o mecanisme existente de con
suite bilateral, clentro do mais estrita observancia 
dos principios do respeito mutuo e do nao-inter
ven~ao nos assuntos infernos do outre parte. 
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3. 0 Ministro portugues fez uma exposi~ao sa
bre o programa da descoloniza~ao e a situa~ao 
decorrente do nascimento de novas poises de 
expressao portuguesa na Africa, tendo o Ministro 
brasileiro manifestado o seu apre~o pela politico 
realista, pelos resultados ja conseguidos e pela 
contribui~ao que representam para a paz. 
4. Concordaram na conveniencia de um maior 
intercambio de informa~oes, no que respeita as 
suas rela~oes com outros poises, particularmente 
no que se refere oos poises em desenvolvimento. 
5. No que respeita aos organismos internacio
nais, os dois Ministros ocordoram em que as de
lega~oes dos seus poises nos organismos e confe
rincios intemacionais mantenham estreito con
toto e se consultem em materias de interesse co
mum. 
6. Os dois Ministros examinaram a situo~ao 
otual dos rela~Oes econ6micas entre Portugal e 
o Brasil a luz das altera~aes ultimomente verifi
cadas em Portugal e no ambito international. 
Nesse ultimo campo, enfatizaram especificamente 
a necessidode de uma o~ao efetivo da comunidade 
international no sentido de superar as dispari
dades no desenvolvimento econ6mico dos Estados. 
7. No domlnio das organiza~Oes internacionais 
e do coopera~ao multilateral, constataram que 
existem preocupa~Oes e pontos-de-vista comuns, 
como recentemente se verificou em Roma, na con
ferincia Mundial da Alimenta~ao. 
8. Exominondo as questaes relativos ao comer
cia e o coopera~ao econ6mica bilateral, trocaram 
impressaes sabre o nfvel atual do intercambio, 
concordando em desenvolver todos os esfor~os 
para promover a suo substantial expansao. 
9. Nesse sentido, concordaram em convocar, pa
ra o segundo trimestre de 1975, uma reuniao da 
Comissao Econ6mica Luso-Brasileira, prevista no 
Acordo de Comercio, o qual atribuem o exame, 
entre outros, dos pontos seguintes: realiza~ao de 
investimentos mutuos, abertura de linhas de cr6-
dito reciprocas, complementa~ao industrial, par
ticipa~ao reciproca em projetos de infra-estrutura, 
fomento de empreendimentos privados conjuntos 
no exterior, amplia~ao do ambito do Acordo Bel
sica de Coopera~ao Tecnica, coopera~ao nos domi
nies do turismo e da pesca, cria~ao de zonas fran
cas, transporte maritimes e aereos e remessas 
financeiras. 
10. Sem prejuizo do que precede, reiteram o seu 
interesse no prosseguimento da atividade do Cen
tro Empresarial Luso-Brasileiro de Coopera~ao Eco
nomica, que consideram complemento indispenscl
vel, em nivel empresarial, do a~ao dos dois Go-

vernos no sentido do estreitamento das rela~oes 
econ6micas entre Portugal e o Brasil. 
11 . No campo da coopera~ao 'tecnica, reconhe
ceram os dois Ministros que deveria intensificar-se 
a aplica~ao do Acordo Basico, 'de 1966 - com 
observancia, inclusive, de uma programa~ao anual 
- nos dominies da engenharia hidraulica, da me
dicina tropical, da medicina fisica e de reabilita
~ao, e da agricultura, em especial nos campos da 
pesquisa agronomica e da economia florestal. Foi 
manifestado o interesse, ainda, pelas tecnicas de 
alfabetiza~ao de adultos utilizadas atualmente no 
Brasil. 
12. No que se refere a coopera~ao cultural, os 
dois Ministros concordaram em que, na pr6xima 
reuniao da Comissao Mista, prevista no Acordo 
Cultural Luso-Brasileiro, a realizor-se em Brasilia, 
se proceda oo estudo de novas formas de inter
cambia que permitam tornar reciprocamente me
thor conhecidas nos dois poises as culturas bra
sileira e portuguesa. Manifestaram, tambem, in
teresse em que os organismos competentes de 
cada pals se empenhem em simplificar o processo 
de reconhecimento de titulos e diplomas expedi
dos, em favor de brasileiros e portugueses, por 
estabelecimentos de ensino do outro pais. Na mes
ma ordem de ideias, decidiram considerar propos
tas tendentes a melhorar e ampliar o intercambio 
luso-brasileiro no setor do livro, incrementar as 
exposi~Oes de livros portugueses no Brasil e de 
livros brasileiros em Portugal, bem como promover 
o estudo, pelos organismos competentes, das me
didos a adotar para esses fins. 
13. Os dois Ministros registraram com prazer a 
aprova~ao, pela Academia Brasileira de Letras, 
da proposta de uniformizo~ao ortografica da lin
gua portuguesa, apresentada pela Academia das 
Ciencios de Lisboo. 
14. Examinaram com interesse novas formas de 
coopera~oo com vista a difusao do idioma portu
gues, em particular no que diz respeito a sua 
ado~ao como lingua de trabalho nos organismos 
internacionais. 
1 5. De harmonia com a tradi~ao dos encontros 
anuais entre os dois Ministros, o Ministro de Es
tado das Rela~O.s Exteriores do Brasil convidou 
o Ministro dos Neg6cios Estrangeiros de Portugal 
para visitor o Brasil no ano de 1975, convite este 
que foi aceito com o maior prazer. 
Finalmente, e no espirito dos acordos bilaterais 
entre o Brasil e Portugal, os dois Ministros reco
nheceram a utilidade das visitas reciprocas entre 
os Chefes de Estado. 
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itamaraty, interprete 
Ministro Paulo T~~~u~ec~: tiel das aspira96es 

de Limo, Chefe do Departamento 

de ~~:~t~~~: ~:~e;:,:~o~: comerciais brasileiras 
Extenores, no II Encontro 

Nocionol de Exportodores, no Rio de Janeiro, em 1.0 de outubro de 1974 

Acompanhando, desde a sua funda~ao, o trabalho 
benefico que a Assotia~ao de Exportadores Brasi
leiros vem desenvolvendo em favor do desenvolvi
mento economico do Pais, em especial no cria~ao 
de uma conscientia exportadora no meio empre
sarial brasileiro, foi com imenso prazer que re
cebi o convite do Senhor Giulite Coutinho para 
discorrer, oeste II Encontro National de Exporta
dores, sabre as atividades e pianos do Ministerio 
das Rela~oes Exteriores no campo do promo~ao co
mercia!. 
Desde 1961, no ambito federal, o ltamaraty e o 
orgao encarregado de coordenar as atividades de 
promo~ao comercial no exterior. Essa incumbencia 
lhe foi conferida apos as profundos modifica~oes 
estruturais no economia brasileira, decorrentes do 
amplia~ao e diversifica~ao do oferta national de 
manufaturados e, posteriormente, do crescente e 
coda vez mais profunda integra~ao do Brasil no 
economia internacional. 
0 Governo e o empresariado nacional, para quem 
o setor externo significava, fundamentalmente, al
guns poucos produtos primorios, forom ambos 
ropidomente obrigados a readaptarem-se as novas 
contingencias, tendo de aparelhar-se para intensi
ficar o apoio direto aos esfor~os de comercializa
~ao, mediante a ado~ao de metodos de trabalho 
mais sofisticados e ogeis, especialmente no busca 
de informa~oes sabre oportunidades suscetiveis 
de serem oproveitadas pela economia brasileira. 
0 ltamaroty tern procurado estar a altura desta 
importante responsabilidade que lhe foi conferida 

e soube empreender, com a rapidez que a impor
tantia do assunto exigia, a necessaria reconversoo 
de sua estrutura, com vistas a ampliar sua capa
cidade de atendimento a um custo marginal, em 
termos de incremento do estrutura existente. 

trabalho basico do mre 

Dando um balan~o nesta fase de reformula~ao de 
estruturos e rnetodos internos do ltamaraty e 
avaliando seus resultados, tenho certeza de que 
soubemos corresponder a tarefa que nos foi con
fiada - e, dentre os presentes, reconhe~o muitos 
empresarios com quem temos trabalhado de rna
neira integrada em torno do objetivo nacional 
prioritario, que e 0 desenvolvimento econornico 
brosileiro. 
~ necessaria relembrar aos Senhores que a atua~oo 
do ltamaraty nao visa a substituir a dos empre
sarios, a qual se soma. Nosso trabalho basico e 
abrir caminhos, indicar rumos e despertar inte
resses em exportadores potenciais, apoiando, 
quando for o caso, atividades concretas de comer
cializ~io, que cabem essencialmente aos Senho
res. Mas nele h6 tarnbern urna outra faceta que 
se torna particularrnente importante na conjuntura 
international que atravessamos e que esta sendo 
caracterizada por urn crescente abandono do prin
cipia de livre cornercio e por urn aumento das 
restri~oes, tarifarias ou noo toriforias, que obstam 
o livre fluxo do intercarnbio entre os povos. 
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papel do agente governamental 

Neste quadro de compartimentaliza~ao preocupan
te do comercio internacional, 0 papel do agente 
governamental ganha em significa~iio, pois passa 
a ser o veiculo necesscirio a muitos pleitos e in
teresses meramente comerciais de exportadores 
brasileiros. No plano das rela~oes bilaterais do 
Brasil, o agente diplomatico e tambem urn inter
prate fiel das aspira~oes comerciais brasileiras, 
sabendo coloca-las, com zelo e habilidade, no qua
dro do dialogo que necessariamente mantem com 
o Governo perante o qual esta acreditado. 
No plano multilateral, embora ainda muito aquem 
do que vimos desejando, ja se obtiveram impor
tantes vit6rias conceituais, merce de urn esfor~o 
persistente e firme em prol da revisao das regras 
injustas que presidem 0 jogo do comercio inter
nacional. 
Nestas condi~oes, a consciencia da importancia 
do papel do agente governamental no apoio a ex
porta~ao ganha ainda contornos dramaticos pela 
mera recorda~ao de que as dificuldades de colo
ca~ao de produtos nos mercados externos crescem 
na medida em que aumenta, de modo premente, a 
necessidade de exporter para atendermos as nos
sas necessidades de crescimento e aos novos pre
~os de uma conjuntura internacional em pleno 
realinhamento. 
Assim, como elemento de vanguarda deste esfor~o 
integrado entre o Governo e empresarios, o lta
maraty tern procurado ampliar e aperfei~oar coda 
vez mais suas atividades, conforme procurarei 
demonstrar a seguir. 

incremento das exporta~oes 

Conhecem os Senhores as linhas gerais do que 
vern sendo feito neste campo pelo Ministerio das 
Rela~oes Exteriores, sobretudo atraves de seu Sis
tema de lnforma~oes Comerciais, com a ampla di
vulga~ao de seus boletins padronizados de oportu
nidades de neg6cios e de concorrencias publicas. 
Conhecem tambem a imensa tarefa que vern sendo 
desenvolvida no campo das promo~oes diretas, 
com a participa~ao em feiras e a realiza~ao de 
exposi~oes no exterior, a visita de missoes de im
portadores estrangeiros ao Brasil e a assistencia 
prestada, no exterior, aos empresarios nacionais. 
Gostaria, contudo, antes de tra~ar-lhes em breves 
linhas os projetos a serem executados no ano de 
1975, dar-lhes uma rapida visao numerica do que 
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foi feito de novembro de 1972 - ou seja, desde 
o I ENAEX - ate hoje, com vistas a, em estreita 
coopera~iio com os emprescirios brasileiros, abrir 
novas oportunidades de negocios que pennitissem 
tornar efetiva a, talvez, mais critica das variciveis 
da politico nacional de desenvolvimento - o in
cremento das exporta;ies - a niveis compativeis 
com nossas necessidades de crescimento econo
mico e social. 
No citado periodo, 1 . 722 empresarios brasileiros 
participaram das 67 Feiras e Exposi~oes patroci
nadas pelo Governo brasileiro, atraves do Depar
tamento de Promo~ao Comercial do ltamaraty, 
nao incluidos, portonto, os certames realizados 
no Leste Europeu. Ate o final do corrente ano 
serao realizadas ainda 14 mostras. Com base nas 
cifras de vendas fornecidas pelos pr6prios expo
sitores, estimamos que para coda dolor investido 
pelo Governo neste programa foram gerados ne
g6cios da ordem de US$ 52.62. 
0 Sistema de lnforma~oes Comerciais recebeu dos 
91 postos que hoje integram sua rede de coleta 
de oportunidades de neg6cios, no periodo de ja
neiro de 1973 a julho de 1974, um total.de 29.903 
boletins. Esses boletins foram distribuidos direta
mente pela Divisao de lnforma~ao Comercial do 
ltamaraty aos usuarios do Sistema, originando 
cerca de dois milhoes e setecentas mil c6pias. 
Se considerarmos, ademais, a coopera~ao de di
versas entidades de classe, que reproduzem, em 
circulares ou em suas publica~oes, as comunica
~oes a elas dirigidas tambem diretamente, como 
receptores prioritarios, pode-se constatar a capa
cidade de mobiliza~ao do Sistema, agora ainda 
mais aperfei~oado pela ado~ao de mecanismo de 
distribui~ao segundo os oito digitos da Nomencla
tura Brasileira de Mercadorias. 
Os dodos relativos a revista "Comercio Exterior" 
falam tambem por si s6. A revista atinge hoje 
seu vigesimo numero, com uma circula~oo bi
mensal de cerca de 35 mil exemplares. Ao lado 
de artigos de orienta~ao geral sobre determinados 
aspectos da comercializa~ao internacional, acaba 
de ser introduzida uma se~ao sobre legisla~ao 
estrangeira que tem motivado grande numero de 
consultas de empresarios nacionais. 
Ainda no que se refere ao programa de publica
~oes do Departamento de Promo~ao Comercial, 
foram publicados, no periodo de janeiro de 1973 
ate agosto ultimo, 90 titulos nas tres series: "Co
mo Exportar", "Mercados para o Brasil" e "Di
versos", o que representa cerca de 360 mil exem
plares distribuidos gratuitamente a todos aqueles 
interessados no assunto aqui tratado. 
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novos proietos 

Ao lodo de tudo isso, que constitui hoje atividade 
ja sedimentada e que, portanto, com essa carac
teristica de atividade regular, continuara a ser 
feito em 1975, novo:; projetos deverao ser imple
mentado;; no correr do proximo ano, dentro do 
Programc de Promo~ao Comercial. 
0 primeiro e o relativo aos "estu:los estrategicos 
de mercodo", que visam a fornecer bases essen
cialmente tecnicas a estrategia do promo~ao e 
politico comercial do Governo brasileiro no ex
terior, como instrumentos seguros de previsao, 
apoio e incentivo a a~ao empresarial brasileira 
nos mercados mundiais. No ambito deste projeto, 
serao realizados estudos com base em coleta, 
analise e processamento sistematico de dodos, de 
estudos e perfis de mercados externos, por se
tores e poises ou areas geogroficas; serao rea
lizadas pesquisas sobre o fluxo de exporta~ao 
de bens e servi~os brasileiros, especialmente a 
transferencia de "know-how" e a presta~ao de 
servi~os de consultoria e assistencia tecnica a 
poises estrangeiros; serao preparados estudos so
bre problemas especificos, no campo do estra
tegia do promo~ao comercial, surgidos em decor
rencia de vari6veis nao previsiveis do conjuntura 
internacional; serao levantados dodos para for
ma~ao de subsidios diretos e especificos para a 
ado~ao de medidas de a~ao governamental, vi
sando a incrementar, diversificar, melhorar e 
adaptor qualitativamente o fluxo do exporta~ao 
nacional. 
Este projeto tern como elemento b6sico o cha
mado Subprojeto Diretor, que visa a identificar 
e selecionar produtos brasileiros nao-tradicionais 
de exporta~ao, efetivos ou potenciais, bern como 
estabelecer, a partir do levantamento do oferta, 
uma dupla matriz: em primeiro Iugar, de pro
dutos priorit6rios para mais de 100 mercados 
do mundo e, em segundo Iugar, dos mercados 
priorit6rios para coda urn dos produtos identifi
cados no oferta brasileira. 
Outro subprojeto - chamado Estudos Especi
ficos - analisar6, em profundidade, os mer
codas em determinados poises, no tocante a co
mercializa~ao de determinados produtos expor
t6veis, em fun~ao das prioridades desses mer
codas e produtos no exporta~ao brasileira. lois 
estudos deverao, em principia, ser contratados 
junto a firmas de consultoria brasileira. Ainda 
outro dos subprojetos desta area e 0 denominado 
Exporta~iio de Servi~os Tecnicos. Seu objetivo 

e pesquisar as potencialidades oferecidas por 
certos mercados, em particular do America La
tina, Africa e Oriente Medio para presta~ao de 
servi~os tecnicos por firmas brasileiras de con
sultoria, bern como o de fazer o levantamento do 
oferta brasileira nesse setor, incluindo o cadas
tramento completo das empresas nacionais que 
operam no campo nacional ou internacional. 0 
subprojeto analisarci as possibilidades de pene
tra~ao dessas firmas brasileiras nos mercados 
selecionados, examinar6 a viabilidade do forma
~ao de "joint ventures" com firmas locais ou in
ternacionais, bern como o estabelecimento de 
filiais locais de firmas brasileiras. 
0 ultimo subprojeto e 0 denominado Estudos Es
peciais Conjunturais, voltado para problemas es
pecificos que exijam redefini~oes imediatas no 
estrategia poHtico-economica do Governo, espe
cialmente no orienta~ao do fluxo exportador. 
Outro dos grandes projetos a serem implementa
dos em 1975 e o de Reorganiza~io das Unidades 
do Sistema de Prom~io Comercial do ltamaraty 
no Exterior. Tern como objetivo aumentar a pro
dutividade do Sistema de Promo~ao Comercial 
do Ministerio das Rela~oes Exteriores no apoio 
ao esfor~o brasileiro de exporta~ao; ajustar sua 
escala organizacional as novas solicita~oes do 
comercio exterior brasileiro, determinadas pela 
subita eleva~ao dos custos de importa~ao de 
produtos essenciais para o desenvolvimento do 
Pais e consequente imperativo de ainda mais ace
lerado crescimento do receita de exporta~ao; e, 
finalmente, contribuir para a forma~ao de espe
cialistas em promo~ao de exporta~oes, a fim de 
atender as necessidades do setor privado em pes
soal qualificado para o exercicio de atividades 
de comercializa~ao externa. 
No ambito deste projeto, ao lado do reorganiza
~ao administrative e de metodos de trabalho 
das unidades no exterior, esta a realiza~ao de 
ciclos de treinamento de especialistas em pro
mo~ao comercial, com est6gios no Brasil e no 
exterior. 

promo~iies diretas. informa~iio comercial 

No que se refere a promo~ies diretas, existe 
programada uma grande expansao e urn ainda 
maior aperfei~oamento do participa~ao brasileira 
em mostras no exterior, alem de estar sendo pre
parado urn dinamico programa de visita de im
portadores estrangeiros ao Brasil. Em 1975, est6 
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prevista nossa presen~a em cerca de 65 eventos 
e o patrocinio do vinda ao Brasil de 80 importa
dores estrangeiros. 
Finalmente, no que respeita a informa~iio comer
cia!, posso antecipar um substancial incremento 
das nossas atividades, com o objetivo de divulgar 
no Brasil e no exterior informa~oes de apoio a 
expansao das exporta~oes brasileiras e a capta
~ao de investimentos. 
Dentro deste projeto, sera elevado a 11 0 o nu
mero de Missoes diplomaticas e Reparti~oes con
sulares operadoras do Sistema de lnforma~oes 
Comerciais. Esta amplia~ao representara a im
planta~ao definitive e complete do Sistema, que 
passara a atuar com toda efetividade, deixando 
atras uma fase considerada experimental que, 
nao obstante, foi suficiente para provar toda sua 
importoncia. Mais mercados serao atingidos; 
maiores possibilidades de expansao das exporta
~oes brasileiras serao encontradas. 
Conforme se ve, as novas atividades previstas 
para 1975 complementam aquelas que ja vem 
sendo exercidas regularmente e cobrem desde a 
pesquisa inicial de "que exportar'' e "para onde" 
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ate a forma~ao de tecnicos em comercializa~ao 
externa, passando por um amplo e bem definido 
programa de adapta~ao das unidades externas, 
seja no campo administrative, seja no campo de 
seu funcionamento. 
Espero, Senhores, ter-lhes dado um quadro su
cinto mas clara do que se fez, do que se esta 
fazendo e do que se faro em um futuro imediato 
para colaborar diretamente com os empresarios 
brasileiros no campo do comercio exterior. 
Toda esta atividade e exercida em beneffcio do 
exportador brasileiro. Assim sendo, e com gran
de interesse que esperamos as criticas constru
tivas, observa~oes e sugestoes da classe empre
sarial, cuja manifesta~ao constitui a necessaria 
realimenta~ao criadora para a aferi~ao do qua
lidade do nosso trabalho, a fim de nos colocar
mos em condi~oes de prestar-lhes servi~os sem
pre mais eficientes e desempenharmos com ren
dimento a nossa parcela de responsabilidade no 
crescimento do setor externo da economia brasi
leira. 

Muito obrigado. 
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rela96es diplomaticas 

agrement 

Foi concedido agrement aos seguintes diplomatas 
brasileiros: 
Joayrton Martins Cahu, pelo Governo da Repu
blica da Guine-Bissau, como Embaixador em Bis
sau, em 4 de novembro; 
Roberto de Oliveira Campos, pelo Governo do Rei
no Unido da Gra-Bretanha e lrlanda do Norte, 
como Embaixador em londres, em 18 de novem
bro; 
Sergio Armando Frazao, pelo Governo da Espanha, 
como Embaixador em Madri, em 18 de novembro; 
Manoel Emilio Pereira Guilhon, pelo Governo do 
Peru, como Embaixador em Lima, em 21 de no
vembro; 
Frank Henri Teixeira de Mesquita, pelo Governo 
de Mauricio, como Embaixador Extraordinario e 
Plenipotenciario, com residencia em Nairobi, em 
28 de novembro; 

Lauro Escorel Rodrigues de Moraes, pelo Governo 
dos Estados Unidos Mexicanos, como Embaixador 
no Mexico, em 28 de novembro; 
Murillo Gurgel Valente, pelos Governos do Estado 
de Baharain, do Sultanato de Oma, de Qatar e 
dos Emiratos Arabes Unidos, como Embaixador 
junto aqueles poises, cumulativamente com a fun
~oo, que ja exerce, de Embaixador no Arabia Sau
dita, em 18 de dezembro de 1974. 

designa~ao de embaixadores brasileiros 

Sergio Correa Affonso da Costa para a Missoo 
Permanente do Brasil junto a Organiza~oo das Na
~oes Unidas; 
Manoel Emilio Pereira Guilhon para a Embaixada 
do Brasil em Lima; 
Manoel Antonio Maria de Pimentel Brandao para 
a Embaixada do Brasil no Suecia. 
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cunos de p6s-gradua~o no canada e na 
holanda 

Dentro do programa de intercombio cultural 
Brasil-Canada e Brasii-Pafses-Baixos, os Governos 
canadense e holandes concederao, no ano aca
demicos 1975/1976, bolsas-de-estudo para cursos 
de p6s-gradua~ao para qualquer campo de es
tudo. 
0 Canada oferecera duos bolsas-de-estudo para 
graduados brasileiros para cursos de p6s-gradua
~ao. Os cursos poderao ser oferecidos em univer
sidades de lingua inglesa ou francesa, devendo 
os candidatos apresentar suficiente conhecimento 

intercambio cultural 

de uma dessas lfnguas. Ah~m do subsfdio mensal 
de Cnd$ 275, a bolsa em apre~o oferece passa
gem de ida e volta aos estudantes selecionados. 
A Holanda, que oferece tres bolsas-de-estudo, es
tabelece as seguintes condi~oes para a candida
tura: a) ter diploma de universidade ou escola 
superior; b) ter grau de bacharel ou equivalente; 
c) estudar em Conservat6rio ou Escola de Belas 
Artes; d) ter menos de 36 anos; e) falar e es
crever perfeitamente um dos seguintes idiomas: 
holandes, ingles, frances ou alemao; f) pleitear 
uma estada minima de 3 meses na Holanda. As 
bolsas oferecerao, entre outras vantagens, gra
tuidade de estudos, mensalidade de 850 florins e 
passagem de retorno ao Brasil. 
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comissao mista brasil-hungria estuda 
incremento de rela~oes bilaterais 

Realizou-se em Brasilia, de 7 a 9 de outubro de 
1974, a 3.0 Reuniao do Comissao Mista Brasil
Hungria, criada pelo Acordo de Comercio, Paga
mentos e Coopera~tio Economica de 1961, entre 
os Governos dos dois poises. A Delega~tio brasi
leira foi chefiada pelo Ministro Joao Paulo do 
Rio-Bronco, Chefe do Departamento da Europa do 
Ministerio das Rela~oes Exteriores, e a Delega~ao 
hungara, pelo Senhor Istvan Kovciri, Diretor-Geral 
do Departamento de Poises em Desenvolvimento 
do Min~sterio d~ Comercio Exterior da Hungria, 
tendo s1do receb1da em audiencia pelos Ministros 
de Estado das Rela~oes Exteriores, da Fazenda e 
dos Transportes. 
Durante as sessoes da Comissao Mista foram exa
minadas atentamente as rela~oes economico-co
merciais entre os dois poises, nos t.iltimos anos, 
bern como a situa~tio atual do intercdmbio e suas 
possibilidades de incremento. 
A~ d~a~ Partes concordaram em que o intercdm
blo mnda nao atingiu os niveis desejciveis e reco
mendaram que se continue procurando aumentar 
e diversificar o comercio e que se desenvolva a 
coopera~tio no setor do produ~ao. Reconheceram 
ainda, que o sistema de pagamentos vigente no~ 
rela~oes economicas bilaterais tem-se revelado sa
tisfat6rio. 

rela96es comerciais 

A Delega~ao ht.ingara revelou que, de acordo com 
as estimativas das autoridades de seu pais, as 
importo~oes da Hungria de produtos brasileiros 
deverao atingir, nos pr6ximos cinco anos, um to
tal de 250 a 300 milhoes de d6lares, o que repre
senta uma eleva~tio considercivel em rela~tio ao 
ultimo qUinqUenio. A Delega~ao brasileira reco
nheceu com satisfa~tio o aumento das compras 
hungaras no setor privado nacional e manifestou 
interesse especial em exportar para a Hungria 
pneumciticos e cdmaras-de-ar, artigos eletrodo
mesticos, ferragem sanitoria, tubos e canos, tex
teis e fios, vestucirio, autope~as, produtos side
rurgicos, cal~ados, tabaco, sementes oleoginosas, 
6leos de mamona e oiticica, minerio de ferro, 
frutas frescos e enlatadas, sucos de frutas, con
servos cle carne e cafe solt.ivel. 
Foi assinado no Ministerio do Fazenda, com a pre
sen~a do titular daquela Pasta, um convenio entre 
a Hungarotex (Companhia de Comercio Exterior 
para Texteis) e a COMEXPORT (Companhia de Co
mercia Exterior), objetivando compras hungaras 
de produtos texteis brasileiros, da ordem de US$ 
10 milhoes por a no, durante um periodo de cinco 
a nos. 
Durante a Reuniao do Comissao Mista, procedeu
se particularmente, atraves do forma~ao de sub
grupos, ao exame das possibilidades de comercio 
existentes em tres setores: equipamento ferrovici
rio, material escolar e equipamento portucirio. 
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Quanta ao primeiro item, a Parte brasileira mani
festou interesse em adquirir m6quinas-ferramenta, 
material para servi~o de reparos, bern como equi
pamento de sinaliza~oo e locomotivas. Foram tam
bern examinadas as possibilidades de coopera~oo 
hungara em diversos campos do programa de de
senvolvimento das ferrovias brasileiras. Com rela
~oo a material escolar, as duos Partes estudarom 
as importa~oes de equipamento hungaro desse 
genera e as possibilidades de novos convenios. 
Finalmente, no que se refere a equipomento por
tuario, concordou-se em desenvolver contatos para 
discutir a participa~oo hungara no programa de 
reaparelhamento dos portos brasileiros e exami
nou-se a possibilidode de novos fornecimentos de 
guindastes hUngaros ao Brasil. 
As duos delega~oes concordoram em ressaltar a 
utilidade de novos metodos de coopero~oo econo
mica, tais como missoes tecnicas e comerciais, 
feiras ~ exposi~oes. A Parte hungora ofereceu 
ainda ao Brasil coopera~oo no campo do indus
tria siderurgica e propos a constitui~oo de uma 
Camara de Comercio Brasii-Hungria. 
Ambos as Partes reafirmaram a conveniencia de 
proceder regularmente a reunioes do Comissao 
Mista, ficando decidido que a proximo reunioo 
realizar-se-a em Budapeste, em data o ser marco
do pelos canais diplomaticos. 

ministro da industria e comercio da bolivia 
visita o brasil 

0 Ministro do Industria e Comercio do Bolivia, 
General Victor Gonzales Fuentes, esteve em visita 
a Brasilia, entre os dias 13 e 18 de novembro 
de 1974, a frente de uma Delega~oo boliviano. 
Acompanhado do Embaixodor do Bolivia no Brasil, 
Senhor Marcelo Terceros Banzer, e do Engenheiro 
Roberto Capriles Gutierrez, Enviado Especial do 
Presidente Hugo Banzer, o General Fuentes foi 
recebido no dia 18, pelo Presidente Geisel, a 
quem transmitiu mensogem pessoal do Presidente 
do Bolivia. 
Durante sua estado no Capital brasileira, o Gene
ral Victor Gonzales Fuentes manteve conversa~oes 
com o Chanceler Azeredo da Silveira, das Rela~oes 
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Exteriores, o Ministro Shigeaki Ueki, das Minas e 
Energia, e o Ministro, interino, do Industria e do 
Comercio, Paulo Vieira Belloti. 
Aspectos dos problemas de transporte ferroviario 
e rodoviorio do area obrongida pelo polo de de
senvolvimento industrial, o ser criado no Sudeste 
da Bolivia, forom exominodos, bern como medidas 
relacionadas com a nipida execu~oo do Acordo 
de Coopera~oo e Complementa~oo Industrial, assi
nodo em Cochabambo, em 22 de maio de 1974. 
Umo reunioo do Comite Misto de Coopero~oo Eco
nomica e Tecnico, prevista no Artigo VII do Acor
do de Coopera~oo e Complementa~ao Industrial, 
ficou decidida, ainda para 1974, com o fim de 
coordenor o execu~oo dos estudos relotivos oos 
empreendimentos de que trota o referido Acordo. 
A Delego~oo boliviano e outoridodes finonceiros 
brasileiros estoo em vias de concluir as negocio
~oes dos termos e condi~oes dos creditos conce
didos oos dois poises, nos montantes de US$ 10 
milhoes (Artigo V do Acordo de Coopero~ao e Com
plementa~oo Industrial), para a execu~oo dos es
tudos de viabilidode tecnico e economica dos em
preendimentos industriais e respectivos obras de 
infro-estruturo do polo de desenvolvimento indus
trial do Sudeste do Bolivia, e de US$ 50 milhoes, 
no forma de contribui~oo brasileiro, para o cons
titui~oo do Fundo de Desenvolvimento Nacionol 
do Bolivia. 

feira de santiago. banco do brasil financiarci 
vendas de mercadorias 

Realizou-se de 31 de outubro o 17 de novembro 
de 1974, no Chile, o 12.° Feira lnternocionol de 
Santiago, com o porticipo~oo de expositores bro
sileiros. Contondo com umo area coberto de 6.000 
m2, o pavilhao do Brasil recebeu novento e tres 
empresos representotivos dos mois diversos seta
res do industria nocional. 0 Banco do Brasil, 
segundo onunciou oficiolmente o CACEX, finoncia
ra a vendo de todos as mercadorios, expostos. 
Estudo-se o possibilidade de concessoo de credito 
suplementar do ordem de cinqUenta milhoes de 
dolores para o finonciomento de opera~oes con
trotodas durante a exposi~ao. 
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acordo bGsico de coopera~iio 
educacional, cientifica e cultural 

entre o brasil e o paraguai 

Feito na cidade de Assun~iio, em 17 de outubro de 
1974 

0 Governo do Republica Federativa do Brasil e o Go
verna do Republica do Paraguai, animados do desejo 
de alcon~rar uma aproxima~rao maior entre seus povos 
e de contribuir para uma efetiva integro~rao entre 
os dois poises, no intuito de atualizar os instrumentos 
juridicos bilaterais que regulam as suas rela~roes cultu
rais, a fim de adapta-los as necessidades surgidas 
do crescente desenvolvimento dessas rela~roes e do 
expansao das institui~roes que a elas se dedicam, re
solveram celebrar urn Acordo Basico de Coopero~rao 
Educacional, Cientlfica e Cultural, e para esse fim, 
designaram seus Plenipotenciarios, a saber: 
0 Excelentlssimo Senhor Presidente do Republica Fe
derativa do Brasil, Sua Excelencia o Senhor Fernando 
Ramos de Alencar, Embaixador Extraordinario e Ple
nipotenciario do Brasil; e 
0 Excelentlssimo Senhor Presidente do Republica do 
Paraguai, Sua Excelencia o Senhor Doutor Raul Sapena 
Pastor, Ministro das Rela~roes Exteriores. 
Os quais, depois de haverem trocado seus respecti
vos Plenos Poderes, achados em boa e devida forma, 

Acordaram no seguinte: 

"0 importante e fundamental e procurar 
explicitar as convergincias tacitas e maximizar 

o produto das negocia~ies inspiradas no 
interesse nacional das partes, uma vez 

que OS tratados SO SUO realmente estaveis 
e duradouros na medida em que representam 

a harmoniza~iio de posi~ies, condi~iio 
imprescindivel a perenidade dos 

pactos" - Azeredo da Silveira, em 
Assun~iio, apos a assinatura de Convinios 

entre o Brasil e o Paraguai 

artigo I 

As Partes Contratantes promoverao o conhecimento 
reciproco de seus valores culturais e artisticos, cola
borando com as institui~roes consogrodas a coopera
~roo educacional, cientlfica e cultural no Brasil e no 
Paraguai. 

artigo II 

As Partes Contratantes, atraves de seus organismos 
competentes, estimularoo e promoverao a coopera~rao 
entre as institui~roes de nlvel superior dos dois poises, 
intensificando o intercombio de professores e profis
sionais por meio de cursos de especializa~rao, aperfei
~roamento e extensao, assim como atroves de ativi
dades de pesquiso cientlfico. 

artigo Ill 

1. Dentro do progromo bilateral de coopera~rao edu
cocionol, cientlfica e cultural, coda Parte Controtante 
fornecer6 ci outra, anualmente, por via diplomatica, 
uma rela~rao de cursos de p6s-graduo~rao, de aperfei
!iOamento e de treinamento profissional e de projetos 
de pesquisas cientificas que realizar6, indicando 0 nu
mero de bolsas a serem oferecidas. 
2. A sele~rao dos candidatos as bolsas far-se-6 atra
ves dos organismos indicados pelas Partes Contratan
tes e de acordo com as disposi~roes legais vigentes em 
coda pals. 
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3. Os brasileiros e os paraguaios beneficiados com 
essas bolsas, segundo os requisitos de coda pals, fica
roo isentos de quaisquer taxas ou gravames esco· 
lares. 

artigo IV 

1 . Os programas de coopera~ao educacional, cien
tlfica e cultural, a serem estabelecidos entre as duos 
Partes, poderiio ser definidos, no que tange aos ob
jetivos e modos de financiamento dos projetos e as 
institui~oes implicadas, em ajustes complementares a 
serem formalizados por troca de Notas. 
2. Os professores e tecnicos enviados por uma Parte 
a outra, para execu~iio desses programas, gozarao dos 
mesmos privilegios e imunidades concedidos ao pes
soal de assistencia tecnica do Organiza~ao das Na~oes 
Unidas. 

artigo V 

1 . Coda Parte doni a conhecer, anualmente, par via 
diplomatica, seu oferecimento concernente as areas 
de estudo e do numero de estudantes do outra Parte 
que poderiio ingressar, sem exame de admissao, na 
primeira serie de suas institui~oes de ensino superior, 
isentos de quaisquer taxas au gravames escolares. 
2. A sele~ao desses estudantes far-se-a at raves dos 
organismos indicados pelas Partes Contratantes e de 
acordo com as disposi~iies legais vigentes em coda 
pals. 
3. Tais estudantes s6 poderao pleitear transferimcia 
para estabelecimentos congeneres de seu pais de ori
gem ao fim de urn periodo minima de dais anos leti
vos, com a aprova~ao integral, respeitadas as dispo
si~oes legais vigentes sabre a materia em coda pais. 

artigo VI 

Os diplomas e as titulos para o exerc1c1o de profis
soes liberais e tecnicas, expedidos por institui~oes de 
ensino superior de uma das Partes Contratantes a 
naturais do outra, tercio plena validade no pais de 
origem do interessado, respeitadas as disposi~oes le
gais vigentes. 

artigo VII 

1 . A transferencia de estudantes de uma das Partes 
para estabelecimentos educacionais da outra ficara 
condicionada a apresenta~iio pelo interessado dos cer· 
tificados de aprova~iio de estudos realizados, devida
mente reconhecidos e legalizados pelo pais de origem. 
2. A revalida~cio e a adapta~cio dos estudos reali
zar-se-ao de acordo com as normas estabelecidas pela 
legisla~iio do pals em que os estudos tiverem prosse
guimento, levando em conta a escolaridade e a cor
respondentia dos programas de estudo. 
3. Em qualquer coso, a transferencia fica subordi
nada a previa aceita~iio da institui~iio de ensino para 
a qual o estudante deseja transferi r-se. 

artigo VIII 

As Partes Contratantes facilitariio reciprocamente a 
utiliza~iio dos meios de comunica~iio para a difuscio 
dos diferentes aspectos contemplados no presente 
Acordo. 
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artigo IX 

Coda Parte Contratante, de acordo com suas dispo
si~oes legais vigentes, favorecera o ingresso em seu 
territ6rio de filmes documentaries, artisticos, educa
tivos e turisticos, originarios do outra Parte. 

artigo X 

Coda Parte Contratante facilitara, de acordo com suas 
disposi~oes legais vigentes, a livre circula~iio de jor
nais, revistas e publicacoes de carater cultural da 
outra Parte. 

artigo XI 

1 . Coda Parte Contratante estimulara, atraves dos 
organismos oficiais competentes au pelo sistema de 
co-edi~iio, a tradu~cio e publica~iio das principais 
obras literarias, tecnicas e cientificas de autores do 
outro pais. 
2. A importa~iio de livros e publica~oes de qualquer 
das Partes, destinados a Bibliotecas e Centros de Do
cumenta~iio da outra Parte, estara isenta do pogo
menta de taxas e emolumentos consulares e do apre
senta~iio de certificados de origem. 

artigo XII 

Coda Parte Contratante facilitara, de conformidade 
com suas disposi~oes legais, a admisscio em seu ter
rit6rio, assim como a saida eventual, de instrumen
tos cientificos e tecnicos, material didatico-pedag6gi
co, obras de arte, livros e documentos de carater cultu
ral que contribuam para o eficaz desenvolvimento das 
atividades compreendidas no presente Acordo, au que, 
destinando-se a exposi~oes temporaries, devam retor
nar ao pais de origem, respeitadas, em todos os casas, 
as disposi~iies que regem a prote~iio do patrimonio 
cultural de coda Parte. 

artigo XIII 

As Partes Contratantes se comprometem a colaborar 
para fazer respeitar a legisla~iio brasileira e para
guaia relativa a prote~iio dos respectivos patrimonies 
hist6rico e artistico. 

artigo XIV 

1. Para velar pela aplica~iio do presente Acordo e 
a fim de adotar quaisquer medidas necessaries para 
promover o ulterior desenvolvimento das rela~oes edu
cacionais, cientificas e culturais entre os dois poises, 
sera constituida uma Comissao Mista Brasileiro-Pa
raguaia. 
2. A Comissao Mista sera integrada por represen
tantes do Ministerio das Rela~oes Exteriores de ambos 
os poises, do Ministerio do Educa~iio e Cultura do 
Brasil e do Ministerio do Educa~iio e Culto do Para
guai, assim como por membros da Misscio Diplomatica 
acreditada junto ao pais em que se realize a reuniiio, 
e a ela poderiio ser agregados os tecnicos e assesso
res julgados necessaries. 
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3. A Comissao Mista ter6, entre outras, as seguintes 
atribui~oes principais: 

a) avaliar periodicamente o funcionomento do 
Acordo nos dois poises; 

b) opresentor sugestoes oos dois Governos com 
rela~ao a execu~ao do Acordo em seus porme
nores e duvidos de interpreto~ao; 

c) formulor progromos de coopero~ao educocio
nol, cientlfico e cultural para oplico~ao e 
execu~ao em perlodos anuois ou plurionuois; 

d) recomendor oos seus respectivos Governos te
mos de interesse mutuo, dentro dos termos 
deste Acordo. · 

4. A Comissao Misto se reunir6 alternodomente em 
Brasilia e em Assun~ao, sempre que as Partes o jul
guem necess6rio e, pelo menos, uma vez por ono. 

..... xv 
0 presente Acordo substituir6, no data de suo entrada 
em vigor, o Convenio de lnterc6mbio Cultural cele
brado entre os Govemos do Brasil e do Paraguai, em 
24 de maio de 1957. 

arti .. XVI 

0 presente Acordo entroro em vigor trinto dios depois 
do data do troco dos instrumentos de rotifico~ao, o 
efetuor-se no cidode de Brasilia, e suo vigencio es
tender-se-6 ate seis meses op6s o data em que for 
denunciodo por umo dos Partes Controtantes. 

acordo comercial entre 
brasil e gana 

latificaclo por Troca de Notas, do Minlstro de Estado 
das Relellies Exterlores do Brasil e do Embaixador de 
Gana no Brasil, em 30 de outubro de 1974 

aota brasileira 

Senhor Emboixador, 

Como e do conhecimento de Vosso Excelincio, OS au
toridodes brosileiros e gonenses competentes oprovo
rom, de conformidode com as respectivas formolidodes 
constit~cionois, o texto do Acordo Comerciol entre nos
sos dois poises, firmodo em Aero, o 2 de novembro 
de 1972. 
2. Ao confirmor os entendimentos o respeito man
tidos por via diplomotico, decloro que o presente 
Nota e o de Vosso Excelencio, hoje recebido, determi
nom o entrada em vigor nesto data, do Acordo Co
mercia! entre o Republica Federative do Brasil e a 
Republica de Gono, nos termos de seu ortigo n.0 XIV. 

Aproveito o oportunidode para renovor o Vosso Exce
lincio os protestos do minho mois alto considera~ao. 

Antonio F. Azeredo do Silveira 
Ministro de Estodo dos Relo~oes Exteriores do 
Republica Federative do Brasil. 

nota gaaense 

Your Excellency, 

I hove the honour and pleasure to inform you that 
the Trade Agreement between the Republic of Ghana 
and the Federative Republic of Brazil which was signed 
in Acero on the 2nd day of November, 1972, has been 
duly approved and ratified in accordance with the 
appropriate Ghanaian constitutional procedure. 
The relevant Instrument of Ratification, duly signed 
and sealed, is herewith enclosed, which oct enables 
the said Trade Agreement to come into effect today 
in accordance with the provisions of its Article XIV. 
I avail myself of the opportunity to renew to Your 
Excellem:y the assurances of my highest considera
tion. 

Kofi Booh Aidoo, 
Emboixodor de Gono no Brasil. 

conven1o itamaraty-mec para 
a forma~io de filmotecas nas 

missies diplomaticas e reparti~ies 
consulares do brasil no exterior 

Aos 12 dios do mes de dezembro de mil novecentos 
e setento e quotro, o Ministerio dos Relo~oes Exterio
res, por intermedio do seu Departamento Cultural, do
rovonte denominodo MRE/DC, representodo no oto 
pelo Ministro de Estodo Antonio Francisco Azeredo da 
Silveira, e o Ministerio do Educo~ao e Culture, por 
intermedio do lnstituto Notional do Cinema, dorovon· 
te denominodo MEC/INC, representodo no oto pelo 
Ministro de Estodo Ney Aminthos de Barros Braga, 
de ocordo com as clousulas oboixo, estobelecem o se-
guinte: · 

clausula I - do objeto: 

Visa o presente Convenio a formo~iio de filmotecos nos 
Missiies diplomoticos e Reporti~oes consulores do Bra
sil no exterior, destinodos a promo~iio cultural, edu
cocionol e turistico do Brasil. 

clausula II - das obriga~iies: 

1 . 0 MRE/DC obriga-se: 

a) a prestar ao MEC/INC a colabora~iio que 
se fizer necessaria para a divulga~iio dos 
filmes; 

b) a fornecer a tradu~iio dos textos dos fil
mes apresentados pelo MEC/INC; 

c) a arcar com as despesas de distribui~iio dos 
filmes as Missoes diplomoticas e Reparti
~oes consulares do Brasil no exterior bem 
como as de frete, guarda e exibi~iio dos 
filmes1 

d) a manter o MEC/INC a par das atividades 
o serem levadas a efeito no que tange ao 
ossunto; 

e) a colocor a disposi~iio do MEC/INC os ne
gativos ou contratipos dos filmes perten-
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centes ao seu ncervo no Brasil que se pas
sam enquadrar nos atividades de exibiciio 
desse Orgao no territ6rio nacional, corren
do as despesas por conta do ~EC/INC; 

f) a door ao ~EC/INC, em versao portuguesa, 
uma c6pia de coda urn dos documentarios 
da serie "Retrato de urn Pais", realizados 
pelo ltamaraty, os j6 produzidos e a pro
duzir; 

g) a responsabilizar-se pela manuten~ao e am
plia~ao das filmotecas, correndo, as suas 
expensas, as despesas de copiagem de fil
mes cujos negativos ou contratipos sejam 
colocados a sua disposi~ao pelo ~EC/INC. 

2. 0 ~EC/INC obriga-se: 

a) a sonorizar e copiar, utilizando os textos 
das versoes espanhola, inglesa, francesa e 
arabe fornecidos pelo ~RE/DC, OS titulos 
do acervo do ~EC/INC, ate o valor de Cr$ 
550.000,00 (quinhentos e cinqiienta mil 
cruzeiros); 

b) a door c6pia, no versao portuguesa, de 
coda urn dos titulos do lista anexa a este 
Convenio, com o objetivo de implanta~ao 
de uma filmoteca educativa para exibi~ao 
em Portugal e poises africanos de expres
sao portuguesa. 

clausula Ill - dos prazos: 

artes plcisticas 

1. A Paixao segundo o Aleijadinho; 2. Arte Bra
sileira; 3. Roberto Burle ~arx; 4. Artes Plasticas; 
5. Volpi; 6. Frei Ricardo do Pilar; 7. Enquanto 
os Anjos Dormem. 

biografia 

1 . Oswaldo Cruz. 

cidades 

1. A Cidade e o Tempo. 

comunica~iio e expressiio 

1. A M6quina das Maravilhas. 

educa~iio 

1 . Salas de Aula do Brasil; 2. Novo Ensino; 3. 0 
Mundo Novo; 4. A Crian~a e a Argila; 5. Progra
ma de A~ao Cultural; 6. Ensino do 1.0 Grau; 7. En
sino do 2.0 Grau. 

educa~iio moral e civica 

1 . Bandei ras e Futebol; 2. Enfoque: Participac;ao; 
3. Olimpiadas do Exercito. 

1. 0 presente Convenio tera dura~ao de dois anos, esporte 
a partir do data do assinatura, podendo ser prorro-
gado se de interesse de ambos as Partes. 1 . ABC do Esporte. 

clciusula IV - disposic;oes gerais: histciria do brasil 

1 . As duos Partes atuarao em conjunto na selec;ao 
de filmes, indicando seus respectivos representantes e 
manifestando suas opinioes e sugestoes quanta aos 
filmes que mais se adaptarem aos objetivos do pre
sente Convenio. 

clciusula Y - do empenho: 

A despesa do presente Convenio, na importoncia de 
Cr$ 550.000,00 (quinhentos e cinqiienta mil cruzeiros) 
correra a conta do elemento or~ament6rio 3. 1 . 4. 0 -
13.00.10 - Atividade 2.0.0.9/74, do Or~amento 
vigente, de cujo credito foi deduzido, conforme empe
nho n.0 1. 175, de nove de dezembro de 1974, em 
favor do Ministerio das Relac;iies Exteriores. 

ANEXO 

rela~io de filmes para implanta~io de 
filmotecas no exterior 

arquitetura 

1 . Conventos no Nordeste; 2. Palacio dos Arcos; 
3. I dade do Ouro. 
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1. Debrei: Aquarelas do Rio; 2. Fazendas Mineiras 
do Seculo XVIII. 

industria 

1 . Ac;o: Ontem, Hoje e Amanha. 

marinha 

1. lmagens da Marinha. 

realidade brasileira 

1. ~ar de 200 ~ilhas; 2. Transamazonica; 3. 
Amazonia, o Grande Desafio; 4. Nossa Gente AI em 
do Tr6pico; 5. No Vespera, o Domingo; 6. Voce 
Sempre Encontra o Sol no Final do Caminho; 7. A 
Estrada e o Rio; 8. 0 Jangadeiro; 9. Projeto Ron
don; 10. Em Defesa do Verde; 11. Pecuaria nos 
Tr6picos. 

saude 

1 . Vida com Saude. 

sociologia 

1. Megalopolis. 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

aprova~io e promulga~io 
de acordos 

Pelo Decreto-Legislativo n.0 90, o Congresso Nacional 
aprovou o texto do Conven~ao destinada a Evitar a 
Dupla Tributa~ao e Prevenir a Evasao Fiscal em Ma
teria de Impastos sabre a Renda, firmado em Cope
nhague, a 27 de agosto de 1974, com o Governo do 
Dinamarca. 
Pelo Decreta n.0 74.998, de 27 de novembro de 1974 

foi promulgado o Acordo lnternacional do A~1kar, con
cluido em Genebra, a 13 de outubro de 1973. 
Pelo Decreta n.0 74.999, de 27 de novembro de 1974 
foi promulgado o Convenio sobre Transportes Mariti
mos concluido com o Governo do Peru, em Lima, a 
12 de abril de 1973. 
Pelo Decreto-Legislativo n.0 87, o Congresso Nacional 
aprovou o texto do Acordo que estabelece um Pro
grama de lntercombio de Jovens Tecnicos, firmado em 
Brasilia, a 24 de julho de 1974, com o Governo do 
Mexico. 
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Do discurso do Ministro de Estado Azeretlo da 
Silveira, no almo~o oferecido, em 14 de 
novembro de 1974, em Brasilia, ao General 
Vitor Gonzales Fuentes, Ministro da Industria e 
Comercio da Bolivia, Chefe da Missio industrial que 
estudou os pianos de execu~io do Acordo de 
Coopera!;io e Complementa!;io Industrial, 
assinado em Cochabamba, em 22 de maio de 1974 

0 Acordo de Cochabamba "significa, sobretudo, a arti
cula~ao dos esfor~os e das vontades de dois poises no 
planejamento e execu~ao de um importante nucleo 
industrial. ~. assim, um testemunho eloquente de que, 
como bern afirmou o Presidente Ernesto Geisel, embo
ra o desenvolvimento seja responsabilidade primacial 
de coda Estado, nao se realiza por caminhos solita
rios e reclama, por isso mesmo, a coloboro~ao leal 
dos partes di retomente interessados. A solidoriedode 
e a coopero~ao de boo-fe, no plano internocional, sao, 
desso moneiro, valiosos instrumentos do desenvolvi
mento de coda pais, constituindo-se tombem em pres
supostos basicos e testemunhos eloquentes do ocerto 
do doutrino do seguron~o economica coletivo para o 
desenvolvimento. 
0 Brasil e a Bolivia tern, doravante, umo excepcional 
oportunidode de trobolho conjunto: o fiel cumprimento 
e execu~ao do Acordo de Cochabambo. Ao concluir-se 
esso exemplar torefo, que brosileiros e bolivianos 
levorao a cabo, irmonodos em suo cren~o nos grandes 
destinos de nossos poises, extensiies consideraveis do 
Oeste boliviano e dos areas limitrofes brosileiros esto
rao, como acentuei, incorporodos a civilizo~ao indus
trial. Suas populo~iies, por isso mesmo, se integrorao 
a cotegorio de ogentes do Hist6rio, pelo suo otuo~iio 
no desenvolvimento de suos respectivas pcitrios, onde 
forao ouvir suos vozes e seus onseios no debate e 
execu~iio dos grondes decisiies nacionois." 

Do discurso do Ministro de Estado Azeredo da 
Silveira, durante o almo~o oferecido ao 
Diretor·Geral da Organiza~io lnternacional do 
Trabalho, Senhor Francis Blanchard, 
em 6 de dezembro de 1974 

"0 Brasil tern montido com a Organizo~ao lnterno
cional do Trobolho estreito, otivo e proveitoso relo
cionamento, que se estende por mois de meio seculo. 
Buscondo sempre concretizar os ideais de bem-estor 
coletivo e justi~o social que inspirom tonto a legislo· 
~ao brasileiro quanta a Constitui~ao do OIT, nosso 
coopero~iio tern sido leal e constonte, otento a novas 
ideios e a iniciotivos que visem oo progresso do co
munidode internacionol." 

"Tera Vosso Excelencio ocos1oo de verificor como a 
face do Brasil se modificou desde o tempo em que 
lhe coube a tarefa de dirigir o Escrit6rio Latina
Americana do OIT em Sao Paulo. As observa~oes de 
Vosso Excelencia, nos contotos pessoais e nos visitas 
que seu progroma lhe proporciona, constituiriio, por 
certo, um testemunho do nova realidade brasileira, 
em suas dimensiies atuais de progresso ordenado. 
Pensamos que as agencias especializadas das Na~;oes 
Unidos podem convergir com nosso esfor~o. Delos 
esperamos a preciosa contribui~;iio de quem aglutina 
experiencias nacionais e tern meios de transforma-las 
em fatores de informa~iio e estimulo para todos os 
poises em processo de desenvolvimento, sem perder 
de vista que a coda urn cabe escolher e percorrer seu 
proprio cominho. 
Para tonto, seria util que a OIT incrementasse sua 
colabora~iio em areas de especial interesse para os 
poises em desenvolvimento, como, por exemplo, a for
ma~ao profissionol, o treinomento da mao-de-obra, 
a preven~ao de acidentes do trobalho e o melhorio 
das condi~iies de trabalho do homem do campo. Con
di~ao necessaria para a consecu~ao de programas 
dessa natureza e manter uma visao realisto que leve 
em canto as peculiaridades nocionais daqueles poises, 
por certo distintas das que se encontram em na~oes 
industrializadas. 
Cobe registrar que, com olgum receio, vemos surgir 
oqui e ali, tendencias a dar carater excessivamente 
abstrato e universalista as conven~oes do OIT ou a 
descer, em alguns de seus textos, a pormenores pr6-
prios de regulamentos e mesmo de portorias admi
nistrotivas. Ligeiras corre~oes evitarao que se firme 
qualquer das duos tendencios igualmente indesejaveis. 
Reconhecemos a nobreza dos prop6sitos e a importan
cio dos atividodes do OIT. Justamente por isso preo
cupa-nos a possibilidade de vir a Organiza~iio a des
viar-se de seus objetivos para transformor-se em foro 
de debates de natureza gerol, com prejulzo do troto
mento objetivo de temos verdodeiromente trabolhistas 
e sociois. Recoi sabre todos n6s a responsobilidode de 
evitor que isto ocorra." 

Do discurso do Ministro de Estado Azeredo da 
Silveira, por ocasiio da assinatura do Convinio 
Jtamaraty·MEC, sobre a cria!;io de filmotecas 
brasileiras no exterior, em 12 de dezembro de 1974 

Constitui este Convenio "mois um exemplo significo
tivo do frutuosa coopero~ao do Ministerio do Educo
~ao e Culturo e do ltomaroty, no difusiio do cultura 
brosileiro. 
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0 exito desso coloboro~iio mutua tem-se corocteri
zado em varios campos. Na educaciio, resultados alta· 
mente produtivos, para nossos relo~oes com poises 
omigos, especiolmente no America Latino e no Africa, 
forom possiveis gro~os a ossistencio e cis focilidodes 
que o Ministerio do Educo~iio e Culturo proporciono 
oos bolsistos e oos estogiarios estrongeiros em uni
versidodes brosileiros. Nos foros internocionois, de 
debate e de oprovo~iio de progromos de educo~iio e 
culturo, esso coloboro~ao reciproco revelou-se sempre 
volioso para a nosso o~ao diplomatico como, oindo 
recentemente, ocorreu durante a Assembleio Gerol do 
UNESCO." 
"Cabe a nos, com vistas a necessaria divulga~iia do 
imagem do Brasil, fornecer, de moneiro regular, infor
ma~ao odequodo sabre a nosso otuolidode e sabre o 
nosso potrimonio cultural. 
A crio~ao de filmotecas brosileiros, em nossos Missoes 
diplomaticos, muito focilitora oo Ministerio dos Re
lo~oes Exteriores suo torefo de divulgo~iio do verdode 
brasileira. A linguogem do cinema e, sem duvido, a 
que falo oo publico de maneiro mois direto e elo
quente." 
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Do dlscuno do Mlnlstro Ney Braga, da Educatie o 
Cultura, por ocasiio da assinatura do Coninio 
ltamaraty·MEC, sobre a cri~io do fllmotecas 
brasllelras no exterior, em 12 de dezembro de 1974 

"Ao firmor este Convenio com o Ministerio dos Relo
~oes Exteriores, creio reolmente que se esta dondo 
urn grande posso para o moior conhecimento do 
Brasil Ia foro." 
"0 primeiro posso no oproximo~iio entre as no~;oes, 
ossim como entre as pessoos, e, iguolmente, o conhe
cimento, o confronto dos otitudes peronte a vida, 
a interpreta~ao de ideios, a sintonio estetico, a ovolio
~;ao dos problemas comuns. Tudo isso esta contido 
nesse progromo." 
"0 opoio do ltomoroty evidencio mois umo vez a 
dinomicidode que se vern imprimindo nos represento
!;Oes brosileiros no exterior, possibilitondo a efetivo 
oproxima~iio cordial e produtivo entre as no~;oes." 
"Outro ospecto a ressoltor nesse Convenio e o que 
diz respeito a evidencio do esfor~o conjugodo que 
une tombem as dais Ministerios: a do Educo~:oo e 
Culture e o dos Relo~;oes Exteriores, ja unidos para 
tontos outros otuo~oes conjuntos, sempre visondo o 
engrondecimento nocionol." 
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1. 0 aniversario da independincia 
da guini-bissau 

Do Presidente da Republica Federativa do Brasil, 
Ernesto Geisel, ao Presidente Luis Cabral, da 
Republica da Guine·Bissau, em 9 de outubro de 1974 

No data comemorativa do primeiro aniversario do 
independencia do Republica do Guine-Bissau, em nome 
do povo brasileiro e no meu proprio, rogo a Vossa 
Excelencia aceitar a expressao de minhas calorosas 
felicita~iies, bern como sinceros votos por sua felici
dade pessoal e pela crescente prosperidade do Na~ao 
irma. 

Ernesto Geisel, 
Presidente do Republica Federativa do Brasil 

Do Presidente da Republica da Guine-Bissau, 
Doutor Luis Cabral, ao Presidente da Republica 
Federativa do Brasil, General Ernesto Geisel, 
em 9 de outubro de 1974 

Tenho o prazer de agradecer a Vossa Excelencia os 
votos que nos enviou pela comemora~ao do Primeiro 
Aniversario de nossa Republica. £ agradavel para mim 
exprimir-lhe em nome do nosso povo, do Conselho 
de Estado e do Conselho dos Comissarios e em meu 
proprio nome, os desejos sinceros de que a nova 
fase de nossa vida e conseguinte estabelecimento de 
rela~iies diplom6ticas entre nossos poises venham 
abrir perspectivas as novas rela~iies diplomaticas en
tre nossos poises entre o povo irmao do Brasil e o 
nosso povo, unidos par la~os de historia, de cultura 
e de lingua, fazendo votos pela sua felicidade pessoal 
e pelo progresso e felicidade do povo brasileira. 
Queira aceitar Vossa Excelencia a expressao de nosso 
sentimento do mais elevada considera~ao. 

luis Cabral, 
Presidente do Conselho de Estado do Republica 
do Guin(!..Bissau 

16. o aniversario da 
independincia da guia 

Do Minlstro dos Neg6cios Exteriores cia Repliblica cia 
Guin6, Fily Cissoko, ao Embaixador Azeredo da 
Silveira, Ministro dos Rela~ies Exteriores 
da Republica Fetlerativa do Brasil, 
em 9 de outubro de 1974 

Em nome do povo e do Governo do Republica do Guine 
e em meu nome pessoal, rogo a Vossa Excelencia que 
aceite nossos vivos e muito sinceros agradecimentos 
pela mensagem de solidariedade que Vossa Excelencia 
enviou por ocasiao do 16.0 Aniversario do Proclama
~ao do lndependencia do nosso pais. 
Aproveitamos a ocasiao para renovar os votos que 
formulamos para o fortalecimento, tanto de nossas 
rela~iies, quanta de saude de Vossa Excelencia, assim 
como para o progresso e a prosperidade do vosso 
povo amigo. 

Fily Cissoko, 
Ministro dos Neg6cios Exteriores do Republica 
do Guine 

Do Presidente da Republica cia Guin6, Doutor 
Sekou Tour6, ao Presiclente Ernesto Geisel, 
da Republica Fetlerativa do Brasil, 
em 11 de oatubro de 1974 

Em nome do povo e do Governo do Republica do Guine 
e em meu proprio nome, manifestamos a Vossa Ex
celencia os nossos muito sinceros votos de agradeci
mento pela mensagem de solidariedade que nos enviou 
por ocasiao do passagem do 16.0 Aniversario do Pro
clama~ao do lndependencia do nosso pais. 
Aproveitamos a oportunidade para renovar os votos 
que formulamos para o incremento de nossas rela~oes 
e para a saude de Vossa Excelencia, bern como para 
o progresso e a prosperidade de vosso povo amigo. 

Sekou Toure, 
Presidente do Republica do Guine 

falecimento do ministro 
dos neg6cios estrangeiros da 

arabia saudita 

Do Presidente Ernesto Geisel, cia Repabllca 
Federativa do Brasil, a Sua Majestade Faical Ben 
Abdel-Aziz Ben Abdei-Rahaman EI-Fai~al ai-Saud, 
Rei da Arabia Sauclita, em 15 de novembra de 1974 

Em nome do povo brasileiro e no meu proprio nome, 
desejo transmitir a Vossa Majestade e a familia 
enlutada a expressao do meu profunda pesar pela 
morte de Sua Excelencia o Senhor Omar ai-Sakkaf, 
Ministro dos Negocios Estrangeiros do Reina do Ara
bia Saudita. 

Ernesto Geisel, 
Presidente do Republica Federativa do Brasil 
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Do Ministro das Rela~ies Exteriores do Brasil, 
Antonio F. Azeredo da Silveira, a Sua 
Excelencia o Senhor Mohamed Ibrahim Masaud, 
Ministro dos Negotios Estrangeiros do Reino 
da Arabia Saudita, em 15 de novembro de 1974 

Profundamente comovido pela noticia do falecimento 
do meu muito estimado amigo e colega Senhor Omar 
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al-Sckkaf, Ministro dos Neg6cios Estrangeiros do Rei
no do Arabia Saudita, desejo expresser a Vossa Exce
lencia, em nome do povo brasileiro e no meu proprio 
nome, minha mais sincera simpatia. 

Antonio F. Azeredo da Silveira, 
Ministro das Rela~oas Exteriores do Brasil 
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it•I. 

brasil participara do II festival mundial de 
artes negras 

0 Brasil far-se-a representor no II Festival Mundial 
de Artes Negras, que se realizara em novembro de 
1975, em lagos, Nigeria. 
A participa~iio brasileira constara de uma grande ex
posi~ao, "A Africa no Vida e no Cultura do Brasil", 
de carater antropo16gico e artistico, com a fun~iio 
principal de ilustrar as rela~oes hist6ricas e humanas 
entre a. Africa e o Brasil, as influencias africanas no 
maneira de ser brasileira, as influencias de retorno a 
Africa, e as correspondencias culturais. 
Artistes plasticos brasileiros, de origem au tematica 
africana, estariio representados. 
Durante o festival, o grupo de Olga de Alaketu fora 
demonstra~oes ao vivo das principais modalidades de 
musica e dan~a brasileiras de origem africana, incluin
do dan~as 'rituais do "candomble". 
Livros especializados seriio expostos e, no local, seriio 
preparados e servidos pratos afro-brasileiros. 
Estudiosos do assunto, como o Professor Pierre Verger 
e o etn61ogo baiano Professor Waldeloir Rego, cola
borariio com o grupo de trabalho para organiza~iio do 
participa~iio brasileira, com assessoria do Departa
mento de Assuntos Culturais do Ministerio do Educa
~iio e Cultura. 
0 Professor Aloysia Magalhiies, arquiteto e "designer" 
encarregar-se-a dos aspectos tecnico-artisticos do ex
posi~ao. 

embaixador equatoriano condecorado com a 
grii-cruz da ordem nacional do cruzeiro do sui 

Ao condecorar o Embaixador do Equador, Doutor Lulz 
Valencia Rodriguez, com a Grii-Cruz do Ordem Nacio
nal do Cruzeiro do Sui, no Palacio ltamaraty, em 10 
de outubro de 1974, o Chanceler brasileiro, Azeredo 
do Silveira, ressaltou as coincidencias de principios 
existentes entre o Brasil e o Equador, no campo do 
Direito dos Gentes. Condenou situo~oes e praticos que 
possam dificultor a marcha dos Estados rumo a con
cretiza~iio de seus ideais e interesses, afirmondo que, 
"no mundo de hoje, ncio podem perdurar situa~oes e 
praticas susceptiveis de impedir ou mesmo retarder a 
consecu~iio dos legitimos interesses dos Estados em 
rocionalmente utilizer a plenitude de seus recursos 
para assegurar o processo de desenvolvimento e ele
var o nivel de vida de seus povos". 0 Brasil e o 
Equador, continuou, "uniram suas vontades no defesa 
do mesmo criteria do soberania nacional sabre as 
duzentas milhas de mar territorial, adjacentes as suas 
respectivas costas". Para firmar e consolidar ainda 

mais o conceito de vizinhan~a entre as dais poises, 
Azeredo do Silveira propos, como indispensavel, a am· 
plia~iio e aperfei~oamento dos meios de comunica~iio 
entre o Brasil e o Equador. Manifestou sua ansiedade 
par ver inaugurada em curta prozo a ligo~iio aerea 
entre Manaus e Quito, e implementado o projeto con
junto do Via lnteroceonica que ligora o Atlontico ao 
Pacifico. Finalizando, o Ministro externou a sua cren~a 
no fraternidade existente entre os dais poises, forta
lecida pela realiza~iio de "obros tao grondes e duro
douras". 
Agradecendo a homenagem que lhe foi prestoda, o 
Embaixador Luiz Valencia Rodriguez falou sabre as 
magnificos rela~oes entre os dais povos, e sabre as 
pro;mssoras perspectivas de amplia-las. Ressaltou as 
realiza~oes mais profundos do coopera~iio cultural 
equatoriano-brasileiro, enfatizando as vantagens do 
Acordo de lntercombio Cultural e Cientifico, firmado 
em 1973, que vem beneficiando numerosos equatoria
nos, "gra~as as facilidades prestadas pelo Governo 
brasileiro". 0 Chanceler do Equador qualificou a Via 
lnteroceonica de "realidade a curta prazo". Em sua 
despedida, disse compartilhar "com o povo brasileiro 
suas esperan~as, como testemunha do progresso que 
se esta desenvolvendo no pais". 

brasil e india interessados em assegurar receita 
justa para exporta~ies de materias-primas 

Ao receber o Ministro do Comercio do lndia, Profes
sor Shri Debi Prasad Chattopadhyaya e sua comitiva, 
no Palacio ltamoraty de Brasilia, em 15 de outubro 
de 1974, o Ministro Shigeaki Ueki, das Minas e Ener
gia, falando em seu nome, no do Ministro das Rela~oes 
Exteriores, Azeredo do Silveira, e no de Severo Gomes, 
Ministro do Industria e do Comercio afirmou: "Somas 
ambos grandes na~oes, compartilhamos muitos pro
blemas inerentes a nossa condi~cio de poises em de
senvolvimento e bem assim desejamos para nossos 
povos alcan~ar o mais rapido possivel os beneficios 
do bem-estar economico e social. Sua presen~a em 
nosso meio - assegurou - nos oferece excelente opar' 
tunidade para podermos examiner alguns problemas 
que scio, para nossos dais poises, de sumo importon
cia". 
0 Ministro Ueki ressaltou que o Brasil e a lndia "tem 
um interesse mutua em assegurar receita justa e ade
quada para as exporta~oes de materias-primas. Esses 
e outros problemas semelhantes requereriio estreita 
coopera~cio e, quando conveniente, a~cio conjunta. No 
busca de formulas certas para essa coopera~iio", dis
se o Ministro, "devemos ter presente que resultados 
eficazes so poderiio ser alcan~ados se todos os ex
portadores estiverem preparados para agirem unidos. 
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Em nossos esfor~os, tampouco, deixemos de Jevar em 
considera~iio as vantagens de enfoques positivos ba· 
seados antes em coopera~iio do que em confronta~iio 
com consumidores". 
Em sua opiniao, o estreito entendimento entre os dais 
Governos podera ser instrumento eficaz para se 
alcan~arem esses objetivos e e dentro desse enfoque 
que, juntamente com os. Ministros das Rela~oes Ex· 
teriores e da Industria e do Comercio, considera alta
mente significative a visita do Professor Chattopa
dhyaya ao Brasil. 

govemo japonis condecora autoridades brasileiras 

0 Chanceler Azeredo da Silveira e outras altos autori
dades brasileiras, Ministros de Estado e diplomatas, 
foram condecorados, em 16 de outubro de 1974, pelo 
Embaixador do Japao, Sr. Atsushi Uyama, em nome 
do Governo japones. 0 Ministro de Estado Azeredo da 
Silveira recebeu a Ordem do Sol Nascente, e as outros 
agraciados, a Ordem do Tesouro Sagrado. 
Ao entregar-lhes as condecora~oes e respectivos diplo
mas, o Embaixador Uyama agradeceu a recep~ao dis
pensada pelo Presidente Geisel, altos autoridades do 
Governo e povo brasileiro ao Primeiro-Ministro Kakuei 
Tanaka, par ocasiiio de sua visita ao Brasil. Em conse
quencia, afirmou, "as rela~oes de solido amizade, de 
confian~a mutua e coopera~ao amistosa entre as dais 
poises, foram grandemente fortalecidas" e "serao cer
tamente coda vez mais intensificadas daqui por 
dionte". 
Agradecendo, em seu nome e no dos demais condecora
dos, o Chanceler brasileiro ressaltou o animo de coope
ra~iio ampla e constante existente entre os dais Go· 
vernos. 0 Japiio, afirmou, "tem surpreendido o mundo 
com o dinamismo de sua economic, com sua capaci
dade de renova~iio e de crescimento". Tambem o 
Brasil, "entre os poises em desenvolvimento, tem reve
lado uma vitalidade impar na abordagem e solu~ao 
dos problemas caracteristicos do desenvolvimento". A 
conjuga~iio de esfor~os dos dais poises "nao pode 
deixar, pais, de abri r perspectivas altamente promisso
ras" para os dais povos, que devem "explorer ao ma
ximo as potencialidades" desse "fecundo relaciona
mento", que se explica pelo "respeito mutua que sou
bemos desenvolver - respeito pela nossa diversidade 
que nos enriquece, respeito pela nossa soberania, sem 
o qual nada de duravel pode ser criado". 

brasil e espanha examinam possibilidade de 
ampliar rela~ies bilaterais 

Realizou-se em Brasilia, de 11 a 14 de novembro de 
1974, no Palacio ltamaraty, a I Reuniao da Comissao 
Mista Brasil-Espanha. 

Durante os estudos, examinou-se, em profundidade, o 
estado atual das rela~iies bilaterais e as amplas pers
pectivas de seu estreitamento nos mois diversos se
tores. 
Foram criadas quatro subcomissiies especificas, encar
regadas do exame dos temas relatives a economic, fj. 
nan~as, comercio, rela~iies culturais, coopera~iio tee-
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nica e nuclear, e previdencia social, que constitufam 
a Agenda do Comissao. 
Constataram-se as crescentes niveis do intercambio co
mercia!, que atingiu, em 1973, o montante de 400 
milhoes de dolores, cifra que podera elevar-se, nos 
proximos anos, a 1 bilhiio de dolores. Com esse obje
tivo, a Parte espanhola assinalou a conveniencia da 
negocia~ao, em futuro proximo, de um Acordo Co
mercia! e de Coopera~iio Economica que, criando o 
quadro juridico necessaria a dinamiza~iio das rela
~oes economico-comerciais, venha a contribuir para 
corrigir o desequilibrio na balan~a comercial entre as 
dais poises. 
A Comissao verificou a possibilidade da realiza~iio de 
consultas informais, visando a prote~iio das exporta
~iies de manufaturados brasileiros e espanhois, me
diante as politicos comerciais restritivas, adotadas nos 
poises altamente industriolizados. Do mesmo modo, tem 
a inten~ao de estabelecer um mecanisme de consultas 
informais relativo as Negocia~iies Comerciais Multila
terais, em Genebra, ou, excepcionalmente, em qualquer 
dos dais poises. 
Com o objetivo de proporcionar maior apoio as transa
~iies economico-financeiras, a Parte espanhola mani
festou o desejo, reiterado pela Parte brasileira, de ver 
transformado em Agencia, no menor prazo possivel, o 
Escritorio de Representa~ao do Banco do Brasil em 
Madri. 
A parte espanhola demonstrou, ainda, interesse em 
participar do Ill Fase do Plano de Expansiio da Side
rurgia Brasileira. 
No ambito da coopera~iio nuclear, ficou prevista, entre 
outros pontos, ampla troca de informa~iies entre as 
organismos especializados dos dais poises, bem como 
troca de especialistas, treinamento de tecnicos, inter
cambia de "know-how" e assistencia tecnica. 
Quanta a constru~ao naval, analisaram-se as mutuas 
possibilidades de complementa~iio, tendo ficado pa
tente o interesse espanhol no fornecimento de pes
queiros e de materiais para a industria de constru~iio 
naval no Brasil. Coincidiram, ainda, as duos Partes 
no inten~iio de reatar, a curta prazo, as conversa~iies 
sobre constru~iio naval militar. 
No campo do coopera~ao tecnica, foram tornados duos 
importantes iniciativas no terreno do forma~iio pro
fissional: a primeira refere-se a continuidade da assis
tencia espanhola a Universidade do Trabalho, em Porto 
Alegre; a segundo consiste num programa a media 
prazo para a concessiio de elevado numero de bolsas
de-estudo no Espanha para aperfei~oamenta de peritos, 
instrutores e administradores de diversos servi~os e 
orgaos brasilei ros no area do treinamento vocacional. 
No mesmo nivel de interesse colocaram-se os projetos 
sobre irriga~iio e luta contra as secas, caprinocultura, 
citricultura e inspe~iio de controle de qualidade de 
produtos agropecuarios, assuntos em que a demanda 
brasileira de coopera~ao tecnica corresponde a expe
riencia e o conhecimento especializado espanhol. 
No que se refere as rela~iies culturais, a Comissao re
conheceu a conveniencia de fomenter a edi~iia, inter
cambia e doa~ao de livros e publica~iies; o intercdm
bio de professores; a concessiio de bolsas-de-estudo; a 
cria~iio de novos leitorados; a organiza~ao de exposi
~iies; a promo~iio de atividades artisticas, cinemato
gr6ficas e outras. 
Estabeleceram-se criterios para a concessiio bianual 
de dois premios: "Euclides do Cunha" e "Cervantes", 
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para abras literarias ineditas, sobre temas relativos 
a um e outro poises. 
Com vistas ao reconhecimento de titulos e diplomas 
academicos, foi manifestada por ambos as Partes a 
i nten~iio de estudar a possibi li dade de reuni r tecni
cos em Brasilia, durante o a no de 1975. 
Foram assinados os seguintes acordos: 

- Acordo Complementar ao Convenio de Coopera~iio 
Social para o Desenvolvimento do Programa de Aper
fei~oamento de Dirigentes, lnstrutores e Peritos das 
lnstitui~oes Brasileiras de Forma~iio Profissional; 

- Acordo de Assistencia Tecnica Complementar ao 
Convenio de Coopera~iio Social entre o Brasil e a Es
panha pora lmplementa~iio do II Fase de Assistencia 
Tecnica a Universidade do Trabalho de Porto Alegre; 

- Acorda Administrative para a Aplica~iio do Con
venia Brasii-Esponha sabre Previdencia Social; e 

- Convenio de Co-Produ~iio Cinemotogratica, que de
vera substituir o que se encontra em vigor, firmodo 
no Rio de Janeiro a 2 de dezembro de 1963. 

No sessiio de encerromento do I Reuniiio do Comissao 
Misto Brosii-Espanho, o Ministro dos Reio~oes Exte
riores, Azeredo do Silveira, e o Embaixodor do Es
ponho no Brasil, Jose Perez del Arco, ossinarom a 
Conven~iio Destinado a Evitor a Dupla Tributa~iio e 
Prevenir a Evasiio Fiscal em Materia de Impastos sobre 
a Renda entre os dois Poises. 

embaixador da austria e agrac:iado c:om a ordem 
national do cruzeiro do sui 

Ao condecorar com a Grii-Cruz do Ordem National do 
Cruzeiro do Sui o Emboixodor austriaco, Senhor Frie
drich Hortlmoyr, em 12 de dezembro de 1974, o Mi
nistro de Estodo das Rela~oes Exteriores, Antonio F. 
Azeredo do Silveira, manifestou o apre~o do Governo 
brosileiro pelo muito que o Senhor Hortlmayr soube 
fazer para o estreitamento das relo~oes entre os dais 
poises e pela contribui~iio para o desenvolvimento 
das relo~oes economicas oustro-brasileiros. Ressaltou 
a visita de importonte missiio comercial austriaca em 
fins de 1973 e o foto de a Austria, "dentre alguns 
poises amigos auscultados", ter sido, nos palavras 
do Chanceler, o "que mois pronto e fovoravelmente 
se monifestoro interessodo em participar no plano de 
expansiio do siderurgia nocional, em condi~oes mutua
mente vontajosas. "Ao mesmo tempo", disse o Mi
nistro, "o Brasil observa com sotisfo~iio a importancia 
crescente dos iniciativos austriacos no plano interna-

cional, sempre imbuidas de um alto sentida humani
tario e de promo~iio do ideal do paz entre os povos". 
Concluindo, o Chonceler brosileiro ofirmou: "Niio pode
ria deixar de aqui mencionar o feliz encontro de um 
denominodor comum a distintas correntes, em benefi
cia do reunifica~iio de famflios europeias que a guerra 
e as mudan~as sobrevindos no pas-guerra pareciam 
ter seporodo para sempre". 

brasil assoc:ia-se as c:omemora~oes do 
sesquic:entenario da batalha de ayac:uc:ho 

0 Brasil participou das comemoro~oes do Sesquicen
tenario do Botelho de Ayacucho com uma sessoo so
lene reolizodo no Palacio ltomaroty, em 5 de dezem
bro de 1974, a qual compareceram Chefes de Missoo 
diplomatica ocreditodos em Brasilia e altos outorida
des, civis e militares. 
0 Ministro das Relo~oes Exteriores, Antonio F. Azeredo 
do Silveira, em seu discurso de oberturo, ressoltou a 
importdncia do feito hist6rico que consagrou, de modo 
decisive, a independencia dos poises irmoos do Ame
rica Latina, e ofirmou noo ter sido Ayacucho "openas, 
em sua gloria e seu heroismo humanos, o simbolo 
do vit6rio que encerrou as guerras de independencia 
no America do Sui. A estreita unidade de vistas e a 
intima colobora~oo entre as na~oes irmos que parti
ciparam daquela memoravel botalha, unidos a confe
rencio do origem comum de nossos povos e do pres
tigio do civiliza~iio latina, tudo isso contribuiu para 
formar o estodo de espirito e a decisoo politico de 
que resultou, baseada nos principios de autodetermi
no~oo e noo-interven~oo e no respeito e afeto recl
procos, a convivencia harmoniosa e pacifica de nossos 
povos, intimamente unidos no defesa de seus foros 
de independencio e de suos aspira~oes de desenvolvi
mento". 
0 Professor America Jacobina Lacombe, historiador e 
membro do Academia Brasileira de Letras, rememorou, 
em conferencia, os principais fatos e epis6dios do Ba
talha de Ayacucho. 
Em seu nome e no de seus colegas do Argentina, 
Chile, Bolivia, Peru, Equador, Venezuela e Panama, o 
Embaixador do Colombia, Victor G. Ricardo agradeceu 
a participa~oo generosa e fraternal do Governo bra
sileiro no comemora~oo dos cento e cinqi.ienta anos 
de Ayacucho, salientando que "es precisamente en 
nuestro origen, en Ia confianza en nuestro propio 
destino, en nuestro tradici6n heroica, en las gestas 
de Ia independencia, en donde encontraremos siempre 
fuentes de inspiraci6n e impulso firme para alcanzar 
las metas de engrandecimiento espiritual y material de 
nuestras patrias". 
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